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Akkoord over zeesluis
Regio - De nieuwe grote zeesluis die een betere toegang
geeft tot de Amsterdamse havenregio, is een stap dichterbij. Tijdens het jaarlijkse Havengildediner in Amsterdam
zetten minister Eurlings, havenwethouder Freek Ossel
en de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post vorige week vrijdagavond hun
handtekening onder een convenant over de financiering.
Eurlings start nu een Planstudie naar de aanleg van de
nieuwe sluis.

Het sluizencomplex in IJmuiden
kent vier sluizen. Via de grootste daarvan, de Noordersluis,
komt meer dan 80 procent van
alle lading naar de Amsterdamse haven. Met zijn netto breedte
van 45 meter is de sluis te smal
voor de brede schepen die tegenwoordig in de container- en
bulkvaart worden ingezet. De
Amsterdamse haven is de laatste jaren zo hard gegroeid dat
de capaciteitsgrens van het sluizencomplex in zicht kwam. Daarnaast is de Noordersluis uit 1929
is op een termijn van 15 tot 20
jaar aan vervanging toe. Daarom
is het de wens van bestuurders
en ondernemers in de regio om
rond 2016 over een nieuwe, en
grotere sluis te beschikken.
De nieuwe sluis is begroot op
ruim 700 miljoen euro. De drie
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samen voor gaan. De wil is er. De
noodzaak is er. En we hebben nu
zicht op financiering. Laten we
alles op alles zetten om dit voor
de regio zo cruciale project snel
en goed te realiseren.’’ Gedeputeerde Post is eveneens tevreden over het behaalde resultaat:
,,De haven is belangrijk voor de
regionale economie. Dankzij de
nieuwe zeesluis worden we minder afhankelijk van het weer en
getijden en lossen we de lange
wachttijden op. Distributie, logistiek en industrie zijn belangrijke economische sectoren in
het zuidelijke deel van NoordHolland. Daarvan profiteren niet
alleen de inwoners van Amsterdam, maar ook het hele Noordzeekanaalgebied.’’ (foto: Reinder
Weidijk)
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partijen hebben voldoende geld
bijeen om te kunnen spreken
van ‘zicht op financiering’. Dit
was voor minister Eurlings een
noodzakelijke voorwaarde om de
laatste procedurele stap te zetten, de zogeheten Planstudie.
Die periode zal ongeveer drie
jaar duren. Die tijd is nodig om
vast te stellen welke afmetingen
de sluis moet krijgen, waar hij
komt te liggen, welke bouwwijze
de meest efficiënte is en of aan
alle milieueisen kan worden voldaan. Minister Eurlings verwacht
dat de nieuwe sluis nog in 2016
operationeel kan zijn.
De drie bestuurders zijn blij met
deze doorbraak. ,Het is na jaren
praten tijd voor daadkracht en
ambitie’’, aldus minister Eurlings.
,,Ik ben verheugd dat we er nu
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Jubileumboek
met mok
Santpoort-Noord - Harddraverij Vereniging Santpoort en omstreken kijkt met veel plezier terug op het 250ste jubileumjaar.
Door de bijzondere inzet van alle
enthousiaste vrijwilligers en dorpelingen waren de vele evenementen doorslaande successen.
Als
laatste
bijzondere actie van
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brengen en voorzien van een cadeautje. Bij aankoop van het jubileumboek ontvangt men daarom een leuke glazen mok, zolang
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de voorraad strekt. Om het jaar
2009 ook financieel zo succesvol
mogelijk af te sluiten, wordt iedereen die nog geen jubileumboek heeft, opgeroepen het jubileumboek nu te kopen of cadeau
te doen, bijvoorbeeld als Sinterklaascadeau. De actie geldt zolang de voorraad
strekt.
Ga naar
www.rabobank.nl/velsen
Het jubileumboek is te koop bij
Bredero Boeken, Hoofdstraat
Rabobank.ofEen
234, Santpoort-Noord
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secretariaat: Assurantiekantoor
Nieuwland & Aarts, Bloemendaalsestraatweg 127-129, Santpoort-Zuid.
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Winkeldief
IJmuiden - Personeel van een
supermarkt aan het Dudokplein betrapte vorige week dinsdagavond een 70-jarige man uit
IJmuiden op diefstal. De man is
door het personeel aangehouden en overgedragen aan de
politie. De verdachte is meegenomen naar het bureau en bekende daar de diefstal. Tegen de
verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Sint in Velserbroek
Velserbroek - Groot feest zaterdag in Velserbroek waar Sinterklaas
met de ‘pakjesspuit’ van de brandweer aankwam. Sint nam alle tijd
voor jong en oud, die allemaal op een hand en wat aandacht konden rekenen. Het bezoek van Sinterklaas stond in het teken van oudHollandse spelletjes, op straat en in het Polderhuis, waar zelfs een ‘Ik
hou van Holland’ spel werd gespeeld met kinderen en Pieten. ‘s Middags konden kinderen klauteren en klimmen in het Polderhuis en ‘s
avonds was er voor de wat oudere basisschoolleerlingen een Zwarte
Pietendisco. Dorpsvereniging Velserbroek en veel vrijwilligers zorgden ervoor dat alles goed georganiseerd verliep. (Karin Dekkers)
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Oplage 20.025 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in IJmuiden en
Velsen-Noord.

Oplage 15.600 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Velserbroek,
Driehuis, Santpoort-Zuid,
Santpoort-Noord en
Velsen-Zuid.
Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Fax 0255-518875

‘Liever vandaag dan morgen’

openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

IJmuiden - Vorige week werd
er al op onze Infopagina verteld
over de herinrichting van Plein
1945 in IJmuiden. De winkeliers
van omliggende winkels zijn blij
met de plannen. Dit komt vooral omdat er eindelijk een nieuw
plein wordt aangelegd met een
open uitstraling en goed overzicht. Albert van Setten, van slijterij Gall&Gall van Setten sprak
tevreden over grote voordelen
van het toekomstige plein, met
meer mogelijkheden dan nu.
,,Liever vandaag dan morgen”,
zei meneer van Setten dan ook.
Ook de winkeliers van woninginrichting Verspuy en Mara Home
Decorations zijn blij met de veranderingen. Vooral de nieuwe
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IJmuiden wordt mooier
ruimte die vrijkomt en de plantenbakken die weggehaald worden. ,,Het groen uit de huidige
plantenbakken wordt gelukkig
vervangen door nieuw groen, en
door de nieuw ruimte is er plaats
voor nieuwe voorzieningen.
IJmuiden wordt mooier’’, zeiden
de winkeliers. Zij spraken over
een plein waarvan je later kunt
zeggen: ,,Hier gebeurt het.’’ Acht
jaar geleden was er een tekenwedstrijd voor het beste nieuwe
ontwerp voor een nieuw plein.
Het winnende ontwerp werd
destijds aangeboden aan de gemeente en in dat ontwerp zitten
zeker overeenkomsten met het
huidige ontwerp voor het nieuwe
Plein 1945. (Melissa van Ketel)

Baerveldt nummer 1 op
lijst Democraten66Velsen
Velsen - Wethouder Annette Baerveldt is unaniem tot lijsttrekker gekozen van Democraten66Velsen. De huidige raadsleden, Henk Wijkhuisen en Arjen
Uytendaal, zijn ook op de nieuwe lijst op plek 2 en 3 geplaatst.
Daarnaast is de lijst uitgebreid
met veel oude en nieuwe namen. Op respectievelijk plaats
4 en 6 staan Els Zorgdrager en
Hans Schut, die in de afgelopen
periode als steunfractieleden
hebben gefunctioneerd.
Democraten66Velsen is een
groeiende partij. Dit blijkt uit het
aantal nieuwe leden die zich afgelopen jaar hebben aangemeld
en burgers die zich als kandidaat raadslid beschikbaar hebben gesteld. Op plek 5 heeft
D66Velsen Hülya Kat staan. Zij
is de eerste nieuwkomer. Deze
in IJmuiden woonachtige juriste,
van Turks komaf, is een zeer actief nieuw lid dat zich inzet voor
zowel de campagnecommissie
als ook bij het tot stand komen
van het verkiezingsprogramma.
Onderwijs en allochtonen zijn
haar speerpunten, vertelde Kat
bij haar presentatie als kandidaat-raadslid.
Democraten66Velsen heeft wellicht het jongste raadslid op de
lijst staan, met zijn 18 jaar is

Sander Smeets op plek 7 terecht
gekomen. ,,Een enorme verrassing om door de leden op deze
plek gezet te zijn. De uitdaging
om de lijst te versterken neem
ik met beide handen aan’’, aldus
de vlotsprekende student politiek en bestuur. Sander woont in
Santpoort.
De lijsttrekker Annette Baerveldt
over de lijst: ,,Uit de lijst blijkt dat
de leden de huidige raadsleden
en ons werk waarderen en we
zijn blij dat we dat hebben kunnen waarmaken. Met onze nieuwe lijst hebben we een grotere diversiteit aan disciplines en
kwaliteiten weten binnen te halen. Het team is groter en daardoor nog interessanter geworden. De rode draad is dat het
stuk voor stuk enthousiaste en
energieke mensen zijn, die er
vol voor willen gaan. Ik ben echt
heel trots op onze nieuwe lijst.
Maar vooral ook wat deze mensen allemaal neer gaan zetten.
Houdt u ons in de gaten. Vandaag en morgen.’’
Op 15 december zal Democraten66Velsen het concept programma behandelen tijdens een
algemene ledenvergadering en
medio volgende week wordt de
nieuwe website van Democraten66Velsen gelanceerd.

Huisartsen:
De post van de Velsense huisartsen (ten
Zuiden van het Noordzeekanaal) is te bereiken via 023-5453200.
Verloskundigen:
Bereikbaar via 023-5201205
Tandarts: Bij spoedgevallen buiten
kantoortijden kunt u bellen met: 09008212230 of 020-5709595. Voor onze
lezers in Velsen-Noord geldt: het Rode
Kruisziekenhuis bellen: 0251-265430.
Opvoedinformatie:
Mama Mia, De Veste, Velserbroek, dinsdag 09.00-12.00 uur.
Hospicegroep: Hospicegroep Midden Kennemerland verleent ondersteuning bij verzorging van zieken die thuis willen sterven, 24 uur.
Tel.: 06-51174089.
EHBZ: (Eerste hulp bij Zeehonden) Telefoon: 06-23958704. Zie
ook www.ehbz-velsen.nl
Pastoraal Counselor J. Milo:
0255-512592 (19.00-20.00 uur). www.milocounsel.nl
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond:
biedt ondersteuning in de laatste levensfase. Zowel thuis als in het
Bijna Thuis Huis. Tel.: 023-549 32 14.
Steunpunt Mantelzorg IJmond:
informatie over zorg voor een zieke, iedere ochtend bereikbaar op
0251-287733. Inloopspreekuren: Wijksteunpunt de Hofstede, Velserbroek op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Wijksteunpunt
Zeewijk, IJmuiden op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Apotheken IJmuiden, Velserbroek en Santpoort-Noord:
Voor spoedeisende gevallen: dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur, za.
van 9.00 tot 22.00 uur zo. van 10.00 tot 20.00 uur; v.a. vrij. 18.00 uur
tot precies één week later heeft dienst:

Apotheek ‘t Sant, Fresiastraat 10 in Santpoort-Noord, 0235378284

Daarbuiten Centraal Apotheek, Gedempte Oude Gracht
103-105 in Haarlem, tel.: 023-5319148.
Apotheek Santpoort-Zuid:
Vanaf 18.00 uur heeft ALTIJD dienst: Centraal Apotheek,
Gedempte Oude Gracht 103-105, Haarlem, tel. 023-5319148.
Apotheek Velsen-Noord:
Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk, 0251-783840.
Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen:
Beursgebouw, Plein 1945, nr. 81 (naast de Rabobank) , IJmuiden.
Openingstijden: ma. t/m do..: 10.00-13.00 uur. Buiten deze tijden op
afspraak: 0255-548548, website: www.vrijwilligerswerkvelsen.nl, email: vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl
Alzheimertelefoon: 030-6567511
24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor vragen voor
mensen met dementie, mantelzorgers en andere betrokkenen.
Dierenambulance:
0255-533239 of 06-54743440.
Dierenbegraafplaats Velsen:
0255-515013.
Gratis notarieel inloopspreekuur:
donderdag 18.00 - 20.00 uur in bibliotheek Velserbroek van
Notarishuis IJmond.
Informatieen
Klachtenbureau
Gezondheidszorg
Kennemerland (IKG):
023-5554764 of 0900-2437070 (10 ct. p.m.)
E-mail: ikg@rpcp-am.nl Website: www.klachtenopvangzorg.nl
RIO IJmond:
Voor aanvragen thuiszorg, verzorgingstehuis, verpleeghuis en aanleunwoning kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur terecht
op 0251-257450.
Milieuklachten Provincie Noord-Holland:
0800-998 67 34 (24 uur per dag).
Klachten over geluidsoverlast Schiphol:
www.crosinfo.nl, tel. 020-6015555.
Gem. Velsen, meldpunt openbare Werken:
Gebreken aan de openbare weg, verlichting en plantsoenen kunt u
melden via: 0255-567575, e-mail: meldpuntow@velsen.nl
WonenPlus-Velsen voor hulp- en dienstverlening:
Ruim 40 diensten aan huis, o.a. klusjes in en rond de woning door
vrijwilligers. Ma. t/m vr. 9.00-16.30 uur: 0255-518888.
www.wonenplus-velsen.nl
St. Maatschap. dienstverlening Midden-Kennemerland
(Alg. Maatschap. Werk):
Van den Vondellaan 1a, Driehuis. Voor afspraken en informatie telefonisch bereikbaar via 0255-519107/023-5201274.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg,
Gebouw De Delta, Rijnstraat 2 in IJmuiden
De volgende organisaties houden spreekuur: Sociaal raadlieden, Sociale Zaken, Cliëntenraad, ABC-WAO groep, Gehandicaptenberaad,
Allochtonenspreekuur, Werkgroep Woningzoekenden, MEE NoordWest en Ouderenzorg. Bel voor spreekuurtijden: 0255-533885.
GGZ Dijk en Duin, regio Midden-Kennemerland:
Instellling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Voor informatie, ongenoegens of klachten kunt u terecht bij het Bureau Cliëntenservice.
Zowel GGZ Dijk en Duin als het Bureau Cliëntenservice zijn tijdens
kantooruren bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via 0251-276400.
Buiten kantooruren via de huisarts.
Voedselbank Velsen:
Voor mensen in uiterste financiële nood. Aanvraag gratis wekelijks
voedselpakket bij Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg.
Op afspraak via 0255-533885, www.voedselbankvelsen.nl
Voor vrijwilligerswerk in de zorg:
www.vrijwilligerswerkzorgbalans.nl
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‘Cultuur
aan de Kade’

Sint met hondenslee
naar IJmuider Harmonie
Velsen-Zuid - Zaterdag vond
Sint Nicolaas toch weer een
gaatje in zijn drukke agenda
om de jeugleden van de IJmuider Harmonie met een bezoek te
vereren.
De gebruikelijke aankomst met
het paard Americo zat er dit jaar
jammer genoeg niet in. Americo
die gewend is om lange nachten
te maken, had wat extra tijd nodig om bij te komen van de lange nachten op het dak van de
afgelopen dagen. Daar Sinterklaas een goede band heeft met
de kerstman, heeft de laatste zijn
hondenslee ter beschikking gesteld aan Sinterklaas, zodat deze toch op een spectaculaire wijze zijn entree kon maken. Er was
zelfs plaats voor twee van zijn
Pieten. De cadeautjes zijn door
de bezorgpiet op tijd bij het ver-

enigingsgebouw afgeleverd, zodat de honden van de kerstman
het niet al te zwaar hadden. Na
een warm welkom door de kinderen, en de honden een beloning te hebben gegeven, kon de
Sint aan zijn werkelijke taak beginnen, namelijk het uitdelen van
de cadeautjes. Na het zingen en
spelen van veel liedjes, het is per
slot van rekening een bezoek aan
een muziekvereniging, werd na
het uitpakken van de cadeautjes
het laatste lied ingezet, en wel
het een ieder bekende ‘Dag Sinterklaasje’ en zo werd een leuke
middag, helaas zonder Americo
op feestelijke wijze afgesloten.
De hondjes zijn inmiddels terug
naar de kerstman, want Sinterklaas heeft laten weten dat op 5
december Americo weer volledig
fit zal zijn.

Spanning bij het Van
der Wiele damtoernooi
IJmuiden - Zoals in bijna elk
Van der Wiele damtoernooi zat
het venijn weer in de staart. En
weer was het Stella van Buuren uit de Velserbroek, spelend
bij Damclub IJmuiden, die voor
vuurwerk zorgde.
Voor de laatste ronde stond
Stan Brink fier bovenaan, maar
toen hij tegen Stella moest werd
hij onzeker en Stella maakte
ook snel duidelijk wie de sterkte is. Met een weergaloos gam-

biet versloeg ze Stan. Het gevolg
daarvan was dat Mitchel Mensinga net als Stan afkomstig uit
de Heerhugowaard met de eindzege ging strijken. Stan Brink
werd tweede en Rick Hartman
werd derde. In de B-groep ging
de zege naar Dana van der Wiele. Tweede werd Maurice Koopmanschap en derde Max Doornbosch. In de C-groep won Dinant Terweijden voor haar broertje Luuk.

IJmuiden - In de uitzending ‘Cultuur aan de Kade’ van woensdag
9 december is chansonnière en
tekstsschrijfster José van Waveren te gast. In het eerste uur
van het radioprogramma komt
José van Waveren iets vertellen
over haar nieuwste cd.Van 20.00
tot 21.00 uur zal een nog onbekende gast poseren in het onderdeel ‘het portret van’. Cultuur
aan de Kade is een programma
van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG). Presentatie en interviews worden deze
avond verzorgd door Sijp Nanne
en Marja Lindhout. Het programma is 9 december op Seaport FM
te beluisteren tussen 19.00 en
21.00 uur.

Mooi bedrag
voor Kika

IJmuiden – Vorige maand vond
er in buurtcentrum de Dwarsligger een benefietmiddag plaats
voor Kika (Kinderen Kankervrij).
De opbrengst van deze middag
was bijna 700 euro en dit bedrag
zal goed terecht komen. Namens
de organisatie willen Rosa Jongsma, Rebecca Veen en José van
Schoor alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken voor
hun medewerking.

Heren Akrides
winnen

IJmuiden - Afgelopen weekend speelden Select Windows
van der Vlugt Heren 1 van VBC
Akrides een uitwedstrijd in Tilburg tegen High Five. Beide
ploegen speelden snel basketbal en een sterke verdediging.
Akrides kwam al snel op voorsprong. Maar kwam in het tweede kwart op twee punten achterstand. Voor de rust werd dit nog
ingehaald en Akrides ging met
een voorsprong rusten. De tweede helft was ook leuk om naar
te kijken de guard van High Five
schoot tegen een hoog percentage en een flinke afstand veel
driepunters waardoor High Five
in de wedstrijd bleef. Maar aan
het eind van de wedstrijd was
Akrides te sterk en werd de wedstrijd met minder dan één minute op de klok op slot gegooid met
twee dunks. De junioren 1 speelden tegen PSV Almonte. De fullcourt press van PSV was te sterk
voor de velser basketbal club en
zij gooide daarom dan ook de
nodige ballen weg. Akrides verloor met ruime cijfers. Ook Dames 1 van VBC Akrides kwamen
afgelopen weekend uit voor hun
club. Er werd gespeeld tegen de
Zandvoort Lions. De tegenstander was kwalitatief niet gelijk
aan de IJmuidenaren en kon dan
ook niet veel inbrengen. Akrides
speelde een full-court press en
wist de Lions onder druk te zetten. En wonnen met een groot
verschil.

Strandvoertuig EHBZ
Velsen - Team Velsen van de
Eerste Hulp Bij Zeehonden
(EHBZ) heeft sinds een week
een terreinvoertuig in gebruik.
EHBZ-Velsen is een kleine groep
mensen die zich hebben gespecialiseerd in de opvang van zeezoogdieren zoals zeehonden en
bruinvissen. Ze zijn gelieerd aan
Zeehondencrèche Lenie ‘t Hart
en functioneren als een eerstehulpeenheid voor het gebied
tussen Zandvoort en Den Helder.
Tot voor kort hadden ze alleen
een bestelwagen waarmee niet
op het strand en toegangspaden
kon worden gereden.
Alhoewel Team Velsen zeer te
spreken is over de hulp die ze
krijgen van de Reddingsbrigade, brandweer en politie bleek
dat men in een aantal gevallen
te laat kwam.
Door een eigen strandvoertuig
hoopt men dit te voorkomen. Het
tweedehands voertuig is op vierwielaangedreven en kent een
hoogteverstelling. Vanaf nu kan

men zelf direct het strand op rijden. Daarnaast is het mogelijk
om van badplaats naar badplaats
te rijden zonder het tijdrovende
omrijden via de normale wegen.
Rijkswaterstaat en het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij hebben hiervoor vergunningen afgegeven. De zuinig rijdende bestelwagen blijft in gebruik
om opgevangen dieren weg te
brengen. Zeehonden gaan naar
Pieterburen, bruinvissen gaan
naar Harderwijk.
Afgelopen zaterdag heeft sponsor GH van der Heijden Reklame
uit IJmuiden de wagen van de
nodige opschriften voorzien. De
zes leden van Team Velsen krijgen de nodig ondersteuning uit
Pieterburen en een paar sponsors.
Toch moeten ze zelf elke maand
ook nog een duit in het zakje
doen. Team Velsen kan nog een
aantal sponsors gebruiken. Op
de website www.ehbz-velsen.nl
kan men alle informatie vinden.

Formulierenbrigade
Velsen - Vanuit de Gemeente
Velsen is een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten
met een laag inkomen, die een
financiële bijdrage kunnen krijgen. Deze is bedoeld als een tegemoetkoming in de verborgen
kosten die een chronische ziekte

of handicap met zich mee brengt.
De Formulierenbrigade Velsen
kan kijken of iemand in aanmerking komt en biedt ondersteuning bij het aanvragen. Zij zijn
bereikbaar via 0255-533885 of
formulierenbrigadevelsen@madi-mk.nl.

Met korting naar de film
IJmuiden - Zaterdag 5 en
woensdag 9 december draait om
20.30 uur de film ‘Pranzo di Ferragosto’ in het Witte Theater aan
de Kanaalstraat 257.
Maria Hemelvaart, hoogzomer in
de Romeinse binnenstad. Gianni,
een timide man van middelbare
leeftijd, woont vanwege financiële problemen bij zijn oude moeder. Als zijn huisbaas voorstelt
om in ruil voor kwijtschelding
van de huurschuld ook diens

moeder in huis te nemen, kán
Gianni niet weigeren. De huisbaas komt zijn moeder brengen
en zadelt zijn huurder en passant ook nog met een oude tante op. En als de huisarts zegt tijdelijke opvang voor moeder nodig te hebben, neemt hij die ook
in huis. Opeens woont Gianni samen met vier bejaarde vrouwen,
elk met eigen grillen en wensen.
De zorg voor deze vier is een fulltime taak.

e2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘pranzo di ferragosto’
op 5 en 9 december 2009 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen
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Wat is
er te
doen

89N9K99?
Donderdag 3 december
AZ vrouwen tegen vrouwen
ADO Den Haag in het TATAT
Steel Stadion. Aanvang 19.30
uur. Toegang gratis.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘Wendy and
Lucy’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Theatergroep Eglentier
presenteert ‘I Love ‘84’. Aanvang 20.30 uur. Toegang 15,. Kleine zaal: 24.00-04.00 uur.
LOS!. Toegang 5,- vanaf 18 jaar,
studenten gratis.

Vrijdag 4 december
Sinterklaastkien bij Santpoorts Belang in ‘t Brederode
Huys,
Bloemendaalstraatweg
201 Santpoort-Zuid. Aanvang
14.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Johnny Kraaijkamp en Céline
Purcell in hitcomedy ‘Geknipt
om te leren’. Aanvang 20.15 uur.
Cello en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.15 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: film ‘Wendy and
Lucy’. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Dommelsch
zaal: Theatergroep Eglentier
presenteert ‘I Love ‘84’. Aanvang
20.30 uur. Toegang 15,-. Kleine
zaal: Anti-pop consortium en
Zwart Licht. 21.30 uur. Toegang
12,50. Café: Kapitan Korsakov.
22.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 5 december
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Pranzo di Ferragosto’. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, www.patronaat.nl: Dommelsch zaal: Backyard: Laidback Luke. 23.00-04.00 ur. Toegang 16,-/14,- vanaf 18 jaar.
Kleine zaal: Dikke Dubstep invites Dub Infusions Stenchman,
Taz Buckfaster. 23.00-04.00 uur.
Toegang 10,- vanaf 18 jaar. Café:
La Ira De Dios. 22.30 uur. Toegang gratis.

Zondag 6 december
Lezing door dr. Sabine Lichtenstein over ‘He verlangen naar
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licht’ in De Kapel, Potgieterweg 4
in Bloemendaal. Aanvang 10.30
uur. Toegang gratis.
Sinterklaasloop bij Atletiekvereniging Suomi. Start vindt plaats
om 11.00 uur op Sportpark Groeneveen in Santpoort-Noord.
Kunstmarkt in de expositieruimte van Fors Zuid en in het
café in Spaarndam.
Stadsschouwburg
Velsen:
Maarten van Roozendaal met
liedjesprogramma ‘En noem het
maar vrienden’. Aanvang 14.30
uur.
Viool en piano in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Stage café met Mamjo!. Aanvang 16.30 uur. Toegang
gratis.
Adventszangdienst in de Engelmundus parochie, Kanaalstraat 20 in IJmuiden. Aanvang
19.00 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Kleine zaal:
Subbacultcha presenteert Monotonix. 20.30 uur. Toegang 8,-.

Kerstbingo in het Terras, Roos
en Beeklaan 2 in SantpoortNoord. Aanvang 13.30 uur.
Midwintermarkt bij het Molenduin, Dingrevelaan 32 in Santpoort-Noord. Van 16.30 tot 19.00
uur.
Fakkelwake voor Dag van de
Mensenrechten op Plein 1945 in
IJmuiden. Aanvang 19.00 uur.
Stadsschouwburg
Velsen:
Frans Bauer ‘Live in Concert VIII’
aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Disgrace. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem,
www.patronaat.nl: Café: Mazgani. 22.30 uur. Toegang gratis.
Kleine zaal: LOS! met dj Paullie &
Co. 24.00-04.00 uur. Toegang 5,voor studenten gratis.

Groenrijk
zondag open

Santpoort-Noord - Tuincentrum Groenrijk Santpoort is zondag 6 december van 10.00 tot
17.00 uur geopend. Bij dit tuincentrum is een prachtige kerstmarkt geopend, waar men in verschillende stijlkamers de prachtigeste kerstsfeerartikelen vindt.
Groenrijk Santpoort is de nieuStadsschouwburg
Velsen: we naam van het Groenrijk van
Nieuw hilarisch muziekspekta- Duijn aan de Biezenweg.
kel van De Wereldband (première). Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Toneelvereniging Het IJmuiden - Vrijdag 27 novemVoetlicht speelt ‘4 x Verkocht’. ber hebben zo’n 70 leden van de
Aanvang 20.30 uur.
IJmuider Reddings Brigade afgezwommen voor de diverse diploma’s en brevetten. Om 18.00
uur werd begonnen met het afzwemmen voor de diploma’s AKerstmodeshow bij Jacky Hart. B en C. Alle kandidaten hiervoor
Kaarten à 5,- zijn verkrijgbaar bij zijn geslaagd. Proficiat. Ook voor
Jacky Hart, Kennemerlaan 96, de ouders en voor de examinatelefoon 0255-517494.
toren ging dit examen anders
Lezing over journalistiek door dan normaal omdat de ouders
Merijn Henflink in de Engelmun- nu eens niet op de tribune maar
duskerk in Oud-Velsen. Aanvang op banken langs het zwembad
20.00 uur.
zaten waardoor familie en vrienStadsschouwburg
Velsen: den nog beter konden zien hoe
Nieuw hilarisch muziekspekta- ‘hun’ kind het deed. Dit is zeker
kel van De Wereldband (premiè- voor herhaling vatbaar. De inre). Aanvang 20.15 uur.
structeurs en het bestuur willen
Witte Theater, Kanaalstraat 257 iedereen nogmaals feliciteren
IJmuiden: Toneelvereniging Het met het behalen van het diploVoetlicht speelt ‘4 x Verkocht’. ma. Mocht u ook geïnteresseerd
Aanvang 20.30 uur.
zijn om bij de IJmuider Reddings Brigade te komen zwemmen op vrijdagavond, zij geven
L
les vanaf zwemdiploma A, waarbij de jongsten de leeftijd van 5
Kindermiddag bij de Baptisten jaar bereikt moeten hebben. Dan
Gemeente IJmuiden, Eemstraat. kunt u contact opnemen met AlVoor kinderen van 8 tot 10 jaar. bertine Buis, wachtlijst@ijrb.nl.
Van 13.45 tot 16.00 uur.
Meer informatie: secretaris@ijrb.
Stadsschouwburg
Velsen: nl of zwembad@ijrb.nl.
Frans Bauer ‘Live in Concert VIII’
aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Pranzo di Ferra- Velsen-Zuid - Politieagenten
merkten tijdens een routinecongosto. 20.30 uur.
Patronaat, Zijlsingel 2 Haarlem, trole dat de APK van een auto
www.patronaat.nl: Kleine zaal: was verlopen. De auto reed vrijVetiver en Fruit Bats. 20.30 uur. dag omstreeks 02.00 uur over
Toegang gratis. Café: Het Am- de Stationsweg. De bestuurder
pzing Genootschap Broodkast. bleek nog een aantal boetes te
moeten betalen van ongeveer
20.30 uur. Toegang gratis.
1000 euro. De 51-jarige man
zonder vaste woonplaats werd
door de politie aangehouden en
moet de boetes betalen.

Maandag 7 december

Examens IJRB

Dinsdag 8 december

Woensdag 9 december

Boetes betaald

Donderdag 10 december

Wedstrijdprogramma

amateurvoetbal

zaterdag 5 deCember
odin’59-IJsselmeervogels (hoofdklasse b)
- 14.30
HboK-Kennemerland (2a)
- 14.30
Geuzenm’eer-Jong Hercules (3a)
- 15.00
Jong Holland-IJmuiden (3a)
- 14.30
eDo (4a)
vrij
velsen-Hoofddorp (4a)
- 14.30
vvH/velserbroek
vrij
Schoten-Nieuwendam (5b)
- 14.00
Dem-De meteoor (5b)
- 15.00
zondag 6 deCember

FC Chabab-aDo’20 (hoofdklasse a)
NvC-De Kennemers (1a)
SvW’27-Stormvogels (2a)
eDo-DWS (2a)
velsen-Dem (2a)
HSv-vSv (3b)
onze Gezellen-Fortuna W. (3b)
limmen-DSS (3b)
Schoten-FC velsenoord (4D)
SvIJ-De brug (4D)
terrasvogels (5D)
Zandvoort-Waterloo (5D)
oSC-Wijk aan Zee (5e)
beverwijk-SDW (5e)

- 14.30
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
- 14.00
vrij
- 14.00
- 14.00
- 14.00

Nieuw boek van Gerard Nanne:

De man van Imelda
Regio - De man van Imelda is
de titel van de nieuwste van Gerard Nanne. Evenals in zijn vorige Het stille kwaad, is in De man
Imelda een hoofdrol weggelegd
voor inspecteur Jillian Blom. De
man van Imelda verhaalt over de
Filippijnse Imelda en haar man
Juan Diaz, die samen het besluit
hebben genomen naar Nederland te komen om geld te verdienen voor hun toekomst. Hun
zoontje, Angelito, blijft achter bij
Imelda’s moeder, met wie is afgesproken dat ze na drie jaar terugkeren naar hun thuisland.
Maar alles zal anders lopen dan
dat ze zich hebben voorgesteld.
Inspecteur Jillian Blom wordt in
deze roman belast met het onderzoek naar een gruwelijke
moord. Het slachtoffer is aangetroffen in de kofferbak van een
gestolen Mercedes en is dusdanig verminkt dat identificatie onmogelijk blijkt. Als enige tijd later een volgend slachtoffer onder vrijwel dezelfde omstandigheden wordt aangetroffen slaat
de paniek bij Jillian en haar collega’s toe. Wie waren de slachtoffers? Wie is Imelda Diaz? Wat

is de betekenis van de volksheilige Santa Muerte? En welke rol
speelt officier van justitie Brinkman in het geheel? De man van
Imelda is alweer de achtste misdaadroman van de West-Friese
misdaadauteur Gerard Nanne.
De man van Imelda werd door
Biblion reeds omschreven als
een mooie, realistische en spannende misdaadroman. De man
van Imelda verscheen bij uitgeverij Ellessy ISBN 978-90-86608.
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Strawberries
wint van
Leidse Studs

kinderen hebben andere toekomstplannen. De BV blijft overigens bestaan, mogelijk neem ik
nog wel kleine opdrachtjes aan.”
Foto Schutte stopt formeel per
31 december, maar in de eerste
twee weken van januari kan iedereen die ooit door Aris is gefotografeerd er terecht om tegen een vriendelijk prijsje de negatieven of bestanden uit het archief te kopen. Schutte: ,,De originelen van een trouwreportage
kosten 25 euro, van een studioreportage 10 euro. Ik heb daarnaast nog veel etalagefoto’s
waar allerlei mensen op staan.
Die zijn gratis af te halen.”

Driehuis - De dames van Strawberries hebben zondag hun eerste overwinning van het seizoen
geboekt. Het team van coach Simon de Hoog overtuigend met
4-1 van Leidse Studs. Een offensief ingesteld Strawberries creëerde in de eerste 35 minuten
veel kansen. Femke Joustra en
Daisy Schut waren binnen het
kwartier dicht bij de openingstreffer maar de mogelijkheden
gingen respectievelijk net naast
en op de paal. Nadat Strawberries inmiddels drie strafcorners
had overleefd scoorde het zelf
na een half uur uit haar derde
strafcorner van de middag. Sandra van Wetering liet met een
harde lage slag de defensie van
Leidse Studs kansloos. Er werd
gepauzeerd met een 1-0 voorsprong want de vierde en de vijfde strafcorner van Strawberries
leverden niet het beoogde resultaat op. Vlak na de pauze maakte keepster Janet Bondi een
strafcorner onschadelijk en niet
lang daarna kwam Strawberries op 2-0 via een strafcornervariant waarvan Marlieke Bruntink het eindstation was. Het derde doelpunt van de middag van
Strawberries nam Merle Stevens
na een mooie combinatieaanval
voor haar rekening. Vervolgens
moest Strawberries met nog ongeveer twintig minuten te spelen
het enige tegendoelpunt van de
middag incasseren. Renske van
Driel bepaalde in de 62ste minuut met een zeer fraai doelpunt
de eindstand op 4-1. Via een snel
genomen vrije slag bracht ze de
bal de cirkel in en middels een
prachtige harde slag ging de bal
hoog het doel in. De dames van
Strawberries mochten in de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft dus toch nog hun eerste overwinning begroeten. Zondag a.s. speelt Strawberries om
12.45 uur thuis tegen het hooggeplaatste Houten. (Walter Bol)

,,Na die twee extra weken is het
echt voorbij”, zegt Aris Schutte.
,,Op zaterdag 16 januari geef ik
een afscheidsborrel van 17 tot 19
uur in De Wildeman. Dan kan iedereen het glas komen heffen.’’

Ensemble
Voce di Luna
in Kerstsfeer

Santpoort wint van HWP
Velserbroek - Santpoort 2
speelde afgelopen vrijdag in het
Polderhuis in Velserbroek tegen
HWP 4 een knappe wedstrijd.
Stefan Fokkink, Wim Gravemaker, Gijsbert de Bock en super
invaller Bert Stangenberger zorgen voor 4-0.
Nathalie van der Lende en Daan
Haver speelden netjes remise
en maakte de 5 vol, uiteindelijk
werd het 5-2 in het voordeel van
Santpoort!
Het vijfde van Santpoort won in
Bakkum met 2.5-1-5 Paul van
Zon en Leo Kruisselbrink wonnen

hun partij, Aad Zandvliet zorgde
voor het beslissende halfje. In de
Kroongroep gaat Peter de Roode met zes uit zes ongeslagen
aan de leiding, bij groep 1 gaat
Wim Gravemaker aan kop en in
de vrijdag jeugd/senioren competitie staat kampioen Ouker
de Jong bovenaan. Verder valt
er nog te melden dat Santpoorter speler/trainer IM Piet Peelen
knap tweede is geworden achter
Twan Burg in het Cultureel Village Toernooi in Wijk aan Zee.
Voor meer informatie www.
schaakclubsantpoort.nl.

Foto Schutte stopt
Santpoort-Noord - Foto Schutte stopt ermee. Na 72 jaar komt
er een einde aan de bekende fotozaak in de Hoofdstraat, die eigenaar Aris Schutte in 1976 van
zijn vader overnam. De fotograaf
stond bekend om zijn persoonlijke reportages, die hij zowel in
zijn studio als op lokatie maakte. Talloze regiogenoten hebben
zich in de loop der jaren door
hem laten fotograferen. Ook bedrijven maakten graag gebruik
van zijn vakmanschap.
Met zijn foto’s heeft Aris diverse
prijzen gewonnen, met name in
de verschillende categorieën van
de vakorganisatie Color Art Photo Nederland. Vorig jaar won hij
nog de zilveren Award voor zijn
portret van vijf Bloemendaalse
nonnen. Daarom krijgt Schutte
binnenkort de ‘Mastertitel Brons’
van de toonaangevende vakorganisatie, wat hij beschouwt als
een prachtig slotakkoord.
Drie jaar had Schutte het winkelgedeelte van zijn zaak al opgedoekt en zijn pand verbouwd
tot een studio annex atelier. Daar
legde hij zich vooral toe op portretfotografie, computerbewerking, het maken van passe-partouts en het inlijsten van foto’s.
Het maken van trouwreportages,
jarenlang een van zijn specialiteiten, deed hij de laatste jaren
steeds minder.
Nu vindt de 66-jarige Aris het tijd
om helemaal te stoppen. ,,Graag
had ik het 75-jarige bestaan vol
gemaakt”, vertelt hij. ,,Maar vanwege mijn gezondheid is het beter om het wat rustiger aan te
doen. Opvolging is er niet, mijn

Velsen - In het kader van de
kersttraditie verzorgd Vokaal ensemble Voce di Luna uit Velsen
een aantal sfeervolle concerten
en matinees. Voce di Luna bestaat uit 2 heren en 3 dames, die
elkaar sinds vele jaren kennen
vanuit verschillende ensembles.
Concertagenda: zaterdag 12 december tussen 13.00 en 14.00
uur tijdens de kerstmarkt aan het
Burgermeester Nielenplein in
Heemskerk. Zaterdag 19 december tussen 14.00 en 14.30 uur
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid en zondag 27 december tussen 14.00 en 17.00 uur tijdens de kersttentoonstelling van
Jan Makkes in de museumboerderij in Velserbroek.

Beiaardier
speelt bruidsmars
IJmuiden - Voor zover bekend
heeft het carillon van het Velser
gemeentehuis niet eerder tijdens
de aankomst van een bruidspaar
de Wedding March laten horen.
Vorige week vrijdag was dat kennelijk voor het eerst.
Toen Femke Sintenie en Wouter
Hartendorf, beiden uit Santpoort,
in de trouwauto bij het bordes
aan het Plein 1945 voorreden,
zette beiaardier Wim Ruitenbeek
in de top van de toren van het
raadhuis de bekende bruidsmars
in. Zowel het bruidspaar als de
belangstellenden, die van de ceremoniemeester buiten moesten blijven wachten, waren verbaasd en verrast op dit ongewone tijdstip het carillon te horen.
Gewoonlijk speelt Ruitenbeek op
donderdag, maar voor deze gelegenheid was hij ook op vrijdag
uit zijn woonplaats Amersfoort
gekomen.
De kersverse echtelieden kennen

elkaar sinds hun tijd op de Hartenlust-MAVO in Bloemendaal.
Het idee om het carillon ‘live’
te laten bespelen kwam van de
moeder van de bruidegom. Via
contacten in het gemeentehuis
werd de beiaardier getraceerd
en die vond het meteen een leuk
idee. Hij had dat nooit eerder gedaan en studeerde het stuk van
Mendelssohn in en gelijk ook
maar Wagners ‘Bridal Chorus’,
beter bekend als ‘Daar komt de
bruid’. Hij besloot zijn miniconcert met ‘Lang zullen ze leven’,
dat in de trouwzaal te horen was,
nagenoeg op hetzelfde moment
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het bruidspaar feliciteerde. Later werd Mendelssohn’s werk ook tijdens de huwelijksdienst in de Dorpskerk te
Santpoort gespeeld door organist Cees Verschoor en trompettist Erik Hartendorf. (foto: Stefan
Bakker)

Dubbelconcert Cigale
en Brothers-4-Tune
Regio - Muziek- en a capella
liefhebbers die een kaartje bestellen voor de kerstconcerten van Cigale en Brothers-4Tune kunnen een zeer afwisselende avond tegemoet zien. De
voorstellingen vinden plaats in
de Dorpskerk in Castricum en
in de Engelmunduskerk in OudVelsen.
Vocaal Ensemble Cigale onder
leiding van Han Bruinenberg
werd in 1981 door acht enthousiaste amateurzangers uit de gemeente Velsen opgericht. Van
een bescheiden regionale groep
werd Cigale meer en meer een
zeer gewaardeerde en prijswinnende gast tijdens vele nationale en internationale festivals
en concoursen; publieksprijzen
en eervolle vermeldingen werden hun deel. Cigale heeft altijd
een breed repertoire gepresenteerd, van klassiek tot licht, maar
centraal in het repertoire staan
de stukken uit het lichte genre,

overwegend a capella.
Bijna 20 jaar geleden startten
drie broers Klut uit Castricum
en twee broers Warns uit Velsen een a capella kwintet met
de naam Brothershop. Dat lijkt
veel op barbershop en dat vormde in de beginjaren inderdaad
een groot deel van het repertoire. Toen kort daarna een van de
broertjes Warns de groep verliet werd het Brothers-4-Tune en
ondanks dat ze sinds 2004 een
kwintet zijn blijft het ook zo. Het
plezier van het met elkaar zingen
staat voorop en dat is merkbaar
op het podium, ook de samenklank mag er zijn.
Zaterdag 19 december Dorpskerk, Kerkpad 1, Castricum om
20:00 uur. Zondag 21 december
Engelmunduskerk, Kerkplein 1,
Oud-Velsen om 20:00 uur.
Reserveringen:
info@cigalevelsen.nl of 023-5321341, herman@brothers4tune.com
of
0251-671959.
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Volleyballers
gezocht

DKV jeugdwedstrijden
IJmuiden - De E1 van DKV wist
tegen Purmer E1 een gelijkspel
te behalen: 4-4. Er had meer in
gezeten, maar DKV miste veel
kansen. Sverre wist drie keer te
scoren en Meike 1 keer. De D2
heeft met 2-4 verloren van DKVVictoria D3. De doelpunten zijn
gemaakt door Ilse en Robin. Iedere week gaat het beter en de
verwachting is dat ze binnenkort
de eerste punten binnenhalen.
De D1 speelde een erg goede wedstrijd tegen Groen Geel
D4, maar verloor met 1-3, dankzij een doelpunt van Maureen.
DKV was ongelukkig met het afronden van de kansen, want eigenlijk waren ze net zo sterk als
hun tegenstanders.
De C1 heeft tegen OKV C2 gespeeld. DKV startte niet fel genoeg en begon te laat met zijn
inhaalrace, daarom verloren ze
met 6-5. Topscoorder zaterdag

was Matthé met twee doelpunten.
De A2 miste dit weekend tegen
koploper WWSV A1 drie basisspelers. Maar door invallers Roland, Sascha en Romana werd
heel goed gespeeld. Het was
een erg spannende wedstrijd.
DKV keek de hele wedstrijd tegen een achterstand aan maar
wist dit in de laatste minuten om
te buigen tot een overwinning.
Donny Zwirs scoorde het winnende punt; 10-9.
De A1 speelde een sterke wedstrijd tegen Roda A2, die met 6
heren speelden. Compliment
voor Nicole en Deniece, die tegen een jongen speelden en dit
goed deden. De hele wedstrijd
ging het gelijk op, waarbij opviel dat iedereen hard voor elkaar werkte en met volledige in- IJmuiden - Opnieuw mochten
zet speelde. Helaas verloos DKV de kleuters van De Zandloper
de wedstrijd toch met 7-8.
een bezoek brengen aan Zorgcentrum De Moerberg. De vorige keer een lampionnenoptocht
waarbij natuurlijk Sint Maartenliedjes werden gezongen. De
kinderen ontvingen allemaal een
verrassingszakje met een pakje drinken.
Deze week kwamen de jonge
Pietjes en hulp Sinten in optocht
en Sebastiaan Langeveld in 2009 om Sinterklaasliedjes te zingen.
wil Nederlands populairste ren- Sint met zijn Pieten voorop zonner een greep doen naar de gen ‘Sinterklaasje kom maar binoverwinning.
nen met je knecht’, terwijl de beDe jeugdige inwoner van Var- woners uit volle borst meezonseveld (23) werd in 2009 wellis- gen. Zowel jong als oud genoten
waar op cruciale momenten door
pech achtervolgt, maar fietste
toch een indrukwekkende erelijst bij elkaar: derde in de Amstel Gold Race, vierde in de Dauphiné Liberé, zesde in de Vuelta en 36ste in het WK in Mendrisio. Zie ook www.egmondpie- IJmuiden - Twee ploegen met
talentvolle jonge spelers streden
regmond.nl.
om de bovenste plaatsen van de
ranglijst in een aantrekkelijk duel. Stormvogels met een mix van
jong en belegen spelers trok aan
het langste eind en behaalde
een verdiende overwinning tegen een zeker ook goed spelend
EDO. Beide elftallen hebben zeker de kwaliteit om mee te dingen voor de promotie naar de
nieuw te vormen 1e Klasse. Tactische opstellingen waren ook
zichtbaar, zo zag men Mischa
Plug als rechtsmiddenvelder. In
het eerste speelkwartier stonden aan beide kanten paal en lat
in de weg. Mischa Plug verraste
doelman Danny van der Giezen
in de 24e minuut met een verrassend afstandschot, tien minuten daarna belande een vrije trap
van EDO tegen de paal en werd
onderling de strijd aan en er wa- het projectiel in de rebound onren hele mooie spelvormen, de houdbaar door Faruk Yurdakan
sjoelbak met gaten, de tril spi- ingeschoten (1-1). Stormvogels
raal en de hindernisbaan waren wisselde de geblesseerd gede favorieten.
raakte Patrick Pronk voor Lars de
De jeugd heeft met veel plezier Kort die centraal op het middende verschillende hindernissen veld werd geposteerd. In de 30
overwonnen en voor het bes- minuut belandde een vrije trap
te team was er een heerlijk cho- van Rick Kluijskens ook op de
colade letter beschikbaar. De paal. Aanvoerder Tim Binkhorst
jeugdcommissie en verschillen- wist enkele minuten voor de
de ouders hebben er een suc- thee met een kopbal 1-2 te macesvolle ochtend van gemaakt. ken uit een prachtig combinaZie ook www.bcvelsen.nl.
tie spel. Pogingen van Mike Dam

Egmond-Pier-Egmond

Robert Gesink start
in ATB strandrace
IJmuiden - Robert Gesink start
zaterdag 9 januari in de ATB
Strandrace
Egmond-Pier-Egmond. De 36 kilometer lange
race over het strand tussen Egmond aan Zee en de pier van
IJmuiden wordt in 2010 voor de
twaalfde keer verreden en geldt
met ruim 3600 deelnemers als
de grootste strandrace in de Benelux.
In navolging van bekende namen uit het verleden zoals Gert
Jan Theunisse (winnaar 1999)
en Erik Dekker (winnaar 2006)

Feest bij BC Velsen
IJmuiden - Zaterdag organiseerde badmintonclub BC Velsen
wederom het jaarlijkse decemberfeest. Dit jaar was er gekozen
voor een tienkamp. De jeugdspelers waren in teams ingedeeld en moesten een parcours
aflopen waarbij op tien verschillende plaatsen allerlei behendigheidsspellen moesten worden
uitgevoerd. Bij ieder spel kon je
punten verdienen. Hoe behendiger je was hoe meer punten je
kon behalen. 10 teams bonden

IJmuiden - Volleybalvereniging
OMC zoekt mannelijke volleyballers voor op de dinsdagavond.
Er word gevolleybald op de dinsdagavond. Wie een avond mee
wilt doen kan bellen met telefoonnummer 023-5257397 of 0650526519.

Computercursus

Kleuters op bezoek
bij De Moerberg
van dit samenzijn en alle liedjes
van vroeger en nu werden ten
gehore gebracht. Ook werden
de versjes van de Pietjes opgezegd, Pietendansjes uitgevoerd
en kregen de kinderen een groot
applaus.
Na afloop werd er wederom limonade geschonken voor de
dorstige kelen en kregen de kinderen een zakje pepernoten mee
om op school op te eten. Voor
zowel de ouderen als de jongeren was het een gezellig samenzijn! En voor het nieuwe jaar
worden er afspraken gemaakt
om nog vaker een bezoek te komen brengen.

Stormvogels pakt
drie punten op EDO
en Lars de Kort leverde ditmaal
geen scores op. Na de thee ging
de strijd op dezelfde voet verder
totdat bij EDO een wissel plaats
vond en de aanvallen van EDO
veelvuldig werden en een vijftal
corners achtereen volgde waarop Jan Ziere terdege handelend
moest optreden.
Bij Stormvogels waren de spitsen
Mike Dam en Ronnie Nolles nog
niet doeltreffend geweest totdat Ronnie Nolles uit een goede
combinatie van Mike Dam-Tim
Groenewoud in de gelegenheid
werd gesteld het derde doelpunt
te maken (1-3). Tien minuten
voor het einde werd de geblesseerde Tim Binkhorst vervangen
door Richard Hoogzaad nadat
EDO doelman van der Giezen
een schitterende actie van Tim
Groenewoud onschadelijk had
gemaakt. Tot in de laatste speel
minuten bleef het spannend
want EDO wilde nog niet capituleren en wist zelfs nog een doelpunt te scoren (2-3) door Fabian Willemse en kreeg Edo speler Tom Jacob een rode kaart.
De verdiende overwinning en
het spel van de zeewijkbewoners
geeft perspectief voor de tweede speelhelft van de competitie
en de jeugdige spelers als Danny Blok, Robert Engels en Mark
Tol kunnen op een goede wedstrijd terug zien.

IJmuiden - In het Hobbyhuis
van A tot Z aan de Kromhoutstraat 50a in IJmuiden kan men
terecht voor een computercursus. Alle aspecten van de computer kunt u in uw eigen tempo beter leren kennen, zoals b.v.
Word, Excel, internet en natuurlijk ook fotobewerking op de
computer. De cursusprijs is 75
euro voor 10 lessen. Meer informatie: telefoon 06-138425555.
Een andere activiteit is figuurzagen op maandagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur.

Palingpop op
Seaport FM

IJmuiden - In aflevering 18 van
het programma One Way Wind
staat het live-dubb’ centraal.
Een uiterst succesvolle theatertoer waarin alle grote hitsa
plus albumwerk akoustisch ten
tonele uitgevoerd worden. Onlangs is het album ‘Luister’ van
Nick & Simon in een speciale
kersteditie uitgebracht. In deze periode van het jaar komen
uiteraard de kerstsongs van dit
album aan de orde. One Way
Wind is naast de uitzending
op zondag 6 december tussen
16.00 en 18.00 uur op herhaling
te beluisteren op de woensdag
tussen 21.00 en 23.00 uur. Erik
Beekman presentator.

Velsen
Centraal

IJmuiden - Het dagelijkse tvprogramma Velsen Centraal op
Seaport TV is elke dag om 17.00
en 21.00 uur te zien. Op vrijdag
4 december starten afwisselend
twee programma’s, die de gehele week iedere dag uitgezonden
worden. Komende week zijn de
fractievoorzitters van CDA, Velsen Lokaal en Christen Unie van
de gemeenteraad van Velsen de
studiogasten. In het andere programma spreekt eindredacteur
Jac. Zuurbier afscheidnemende
pastor van Santpoort en Velserbroek. Deze en andere onderwerpen zijn te zien en te horen
in de dagelijkse uitzendingen om
17.00 en 21.00 uur. Kijkers kunnen deze uitzendingen van Velsen Centraal onder regie van Peter Denkema zien via het analoge Ziggokanaal (12++), het digitale kanaal 951. Op de teletekstpagina’s 331 en 332 van
Seaport TV staan deze TV- programma’s vermeld.
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Marianne Vos lijsttrekker Velsen Lokaal
Velsen - Dinsdagavond 24 november heeft de algemene ledenvergadering van Velsen Lokaal unaniem de kandidatenkieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De lijst
wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Marianne Vos. Ook het verkiezingsprogramma is met algemene stemmen aangenomen.
In de huiselijke sfeer van Oma’s
huiskamer in Driehuis vond de
speciale algemene ledenvergadering van Velsen Lokaal plaats.
Een groot aantal leden van de
partij waren aanwezig. Hoofdbestanddelen van de agenda waren het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenkieslijst.
Eerst werd het conceptverkiezingsprogramma aan de vergadering voorgelegd. Het document is per onderwerp doorgenomen wat leidde tot levendige discussies. Na enkele kleine tekstuele wijzigingen is het
verkiezingsprogramma unaniem
aangenomen. De belangrijkste
speerpunten uit het programma

zijn; het op orde brengen van
de gemeentelijke financiën, de
dienstverlening van de gemeente verbeteren, het karakter van
de woonkernen behouden en
de leefbaarheid verbeteren, het
aanzetten tot sport en bewegen
en het bevorderen van veiligheid
en duurzaamheid.
Vervolgens kwam de kandidatenkieslijst ter sprake. De conceptlijst, die door het bestuur
was opgesteld, is integraal overgenomen. De lijst telt 20 kandidaten. De huidige fractie heeft
vier jaar lang uitstekend werk
verricht. Ze zijn beloond met de
eerste drie plaatsen op de lijst.
Marianne Vos is gekozen als
lijsttrekker. Ze reageerde blij en
verheugd: ,,Het is mooi om op
deze wijze waardering te krijgen voor het werk dat we hebben gedaan. Deze lijn zetten we
voort. We gaan vol enthousiasme en vertrouwen de verkiezingen in en dat doen we met de
hele partij. Net zoals we politiek bedrijven, niet alleen voor
de mensen maar vooral met de
mensen.’’

Blik op de raad
Op weg naar 3 maart 2010
Laatst was ik op de website van
Velsen. Na wat klikken kwam
ik op de lijst met nevenfuncties van de raadsleden. Wat opviel was dat de raadsleden behoorlijk actief zijn in het maatschappelijk leven. Dit is goed
want hierdoor vang je makkelijker signalen op vanuit de maatschappij.
Maar ik deed een constatering die ik nog veel opmerkelijker vond. Slechts 11 van de 33
raadsleden heeft een vaste baan
in de private sector of is zelfstandig ondernemer. Dit is een
derde van de raad. De andere
twee derde is grofweg in te delen in twee groepen: gepensioneerden en mensen die werkzaam zijn in de publieke sector.
De vraag is of dit goed is met
het oog op de representativiteit van de volksvertegenwoordiging. Ik heb hier zo mijn twijfels bij.
Het is verklaarbaar dat er een
aardig grote groep gepensioneerden in de raad zit. Het
raadslidmaatschap vergt een
behoorlijke inzet van tijd. Het
raadslidmaatschap in combinatie met een normale baan is een
behoorlijke belasting. Maar als
gepensioneerde heb je tijd over.
Als je, je dan ook nog wilt inzetten voor de maatschappij is het
raadslidmaatschap een mooie
en nuttige bezigheid. Opgebouwde levens- en beroepservaring zijn heel waardevol om in
de raad te hebben. Aan de andere kant zorgt het er wel voor
dat de gemiddelde leeftijd van
de raad behoorlijk hoog ligt.

Dan zijn er nog de ambtenaren, leraren, politie- en zorgmensen. Deze groep is wat mij
betreft oververtegenwoordigd.
Het is overigens wel begrijpelijk
dat ze interesse hebben in het
raadslidmaatschap. Het is best
fijn om eens mee te mogen beslissen over zaken waar je normaalgesproken alleen over mee
mag praten. Daarnaast hebben ze veel inhoudelijke kennis
over een bepaald beleidsterrein.
Echter, sinds in de gemeente het duaal besturen is ingevoerd stuurt de raad op hoofdlijnen. Details zijn minder belangrijk geworden. Daarnaast hebben we onze eigen deskundige
ambtenaren die de raad van de
nodige informatie kunnen voorzien. Het probleem zit hem in de
beroepsdeformatie. Een ambtenaar is gewend om te werken met procedures, protocollen
etc. Een kwestie van je aan de
regeltjes houden. Resultaatgerichtheid en pragmatisch denken staan vaak op een tweede plaats. Kort door de bocht: in
de private sector is er een andere manier van denken dan in de
publieke sector.
Ik zeg niet dat de ene beter is
dan de andere. Ook wil ik niets
afdoen aan de kwaliteit van de
raadsleden die afkomstig zijn
uit de publieke sector. Maar het
zou naar mijn mening beter zijn
een evenwichtigere verdeling
van achtergronden te hebben
in de raad. 3 maart is hier een
mooie gelegenheid voor.
René Rutte, Velsen Lokaal

Hillenbrink
lijsttrekker
GroenLinks

Velsen heeft eigen canon
IJmuiden - Velsen heeft sinds
vorige week een eigen historische canon. Donderdag werd dit
boek in de centrale bibliotheek
gepresenteerd en overhandigde
een wel heel bijzondere historische figuur het eerste exemplaar
aan burgemeester Franc Weerwind.
De verhalen over de geschiedenis van Velsen, onder andere over het oude dorp Velsen,
de kanaalgravers en de buitenplaatsen, verschenen eerder in
de IJmuider Courant. Journalist
Arthur de Mijttenaere schreef
ze, leden van de Historische
Kring Velsen reikten de gegevens aan. Nu zijn de 25 verhalen
dus gebundeld, voorzien van rijke illustraties. ,,Het was een hele
klus, maar ik hou van geschiedenis. Dat komt door mijn vroegere geschiedenisleraar, die prachtige verhalen vertelde’’, aldus de
journalist. ,,Tijdens het schrijven
heb ik vaak gedacht: wat zou

meneer Schaap er van gevonden
hebben?’’ Evangelist Engelmundus (gespeeld door Erik Baalbergen) keerde na 1300 jaar terug als Velsenaar van het eerste
uur. Het deed hem deugd dat er
twee kerken naar hem vernoemd
zijn, maar hij vond de omgeving
wel erg veranderd na al die tijd.
Na een komische toespraak zegt
hij: ,,En dan roep ik nu het stamhoofd naar voren.’’ Breed lachend geeft Franc Weerwind hier
gehoor aan, om het eerst exemplaar van de historische canon
in ontvangst te nemen. ,,De geschiedenis leeft, bruist en inspireert’’, zegt de burgemeester. ,,Ik
wil dit boek graag lezen, maar
zal er ook uit voorlezen aan de
kinderen. De verhalen moeten
doorgegeven worden.’’
De historische canon van Velsen
is verkrijgbaar in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein en
bij boekhandel Erasmus. (Carla Zwart)

Nieuwe partij beleeft
politieke vuurdoop
Driehuis - In aanloop naar de
gemeenteraadverkiezing in
maart werd de nieuwe politieke partij ZEN vorige week
uitgenodigd voor een politiek
café in Driehuis.
Het was meteen de politieke
vuurdoop voor ZEN. De overige
politieke partijen waren Velsen
Lokaal, SP, PvdA, VVD, GroenLinks,
Democraten66Velsen,
LGV, ChristenUnie en CDA. Met
zo’n 40 bewoners van Driehuis
werden aandachtspunten besproken. Dit bleek voor ZEN een
hele toer. Dat zij daar minder uit
de verf kwamen dan gehoopt,
verbaasde hen niet. Wel dat ze
werden aangevallen door de SP
over feitenkennis. En het gemis
van respect in de discussie verbaasde ZEN zeer.
Als premature partij kunnen zij
over vele onderwerpen niet volop meediscussiëren. Dat hierdoor een aantal standpunten niet
naar voren komt, is een groeiproces. De associatie vanuit de
zaal dat ZEN een partij van bloe-

metjes en bijtjes is, is begrijpelijk, maar raakt inhoudelijk kant
noch wal. Zen staat voor een gedegen onderzoek naar de 20.000
(verkeers)bewegingen per etmaal in Driehuis (meten is weten en vanuit deze visie willen zij
beslissingen nemen). Handhaving van het bestaande groen,
dus geen bebouwing van groene
zones binnen Driehuis (net als
Groen Links willen ze inbreiden
in plaats van uitbreiden onderzoeken). Sportterreinen behouden hun bestemming en bebouwing alleen mogelijk op Velserduinterrein. Autoprobleem ook
bij de bewoners zelf neerleggen
en dit niet bij de politiek alleen.
ZEN is wijzer geworden dankzij de politieke vuurdoop, waarbij ze gelukkig met twee man
aanwezig waren, een spreker
en een analyticus. Ze weten nu
wie in deze discussies de politieke medestanders en tegenstanders zijn. ZEN staat voor respect.
Respect voor de inwoners van de
gemeente, de politieke tegenstanders en medestanders.

Velsen - Als constructief-kritisch oppositiepartij heeft de
inhoudelijk sterke fractie van
GroenLinks veel bereikt. Zo kwamen jeugdbeleid, zorg, welzijn,
onderwijs,sport, economie, havens en de Metropoolregio duidelijk op de politieke agenda te
staan. GroenLinks zal die sterke
rol tot na de verkiezingen voortzetten en is beschikbaar voor
deelname aan het nieuwe College van B&W. Daarom heeft de
ledenvergadering van GroenLinks een visionaire, inhoudelijk en slagvaardig team benoemd. Marc Hillebrink is daarvan de lijsttrekker. Hij nam het
initiatief tot gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Ook de WMO
was bij hem in goede handen.
In de afgelopen vier jaar vormde hij samen met fractievoorzitter Wim Westerman (nummer
2), Hille Hoekstra (4) en Klaas
Strooker (5) al een sterk en inhoudelijk team. Ernst Merhottein (3) biedt met zijn in Haarlem, als oud-afdelingsvoorzitter,
opgedane brede GroenLinks ervaring een helder perspectief op
Velsen. Piet Magré (6) versterkt
met zijn kennis van milieu-educatie het groene karakter van het
team. Zo staat GroenLinks, met
andere kandidaten, in de groen/
rode startblokken om campagne
te voeren met het moto ‘Groen
Werkt’.

Extra open
huis VU Velsen
Driehuis - Het cursusjaar bij
Volksuniversiteit Velsen is in volle gang. Veel cursisten zijn enthousiast een nieuwe taal aan
het leren, zijn creatief bezig of laten zich op een ander vlak nieuwe dingen bijleren. Het cursusjaar loopt ook in 2010 nog door
en ook dan starten weer veel
leuke cursussen, worden mooie
excursies en lezingen georganiseerd. Om u te informeren houdt
Volksuniversiteit Velsen een extra open huis. Het open huis
vindt plaats op maandag 14 december van 19.00 tot 20.30 uur
op lokatie: Duin- en Kruidbergmavo, Nic. Beetslaan 3 in Driehuis. Tijdens het open huis informeren zij over het programma en kan men zich ook meteen
inschrijven. Een kleine greep uit
de cursussen die nog gaan starten: ‘Laat je stem horen’, ‘Opgeruimd in je hoofd’, ‘Nederlands voor anderstaligen’, ‘Journalistiek’, Bridge en ‘Zit ik goed’.
Ook staan er nog diverse excursies op het programma: Midwinterwandeling in Duin- en Kruidberg, Fietsexcursie door IJmuiden, Ruïne van Brederode of
Verzetsgeschiedenis in Velsen.
Kijk voor meer informatie over
het cursusprogramma op www.
vu.velsen.net.
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Nieuw in
Santpoort:
Cigno
Wielershop
Santpoort-Noord – Cigno Wielershop is sinds vorige week gevestigd aan Terrasweg 2. Deze
winkel verenigt de voordelen van
een internetshop met die van
een echte winkel: lage groothandelprijzen en snelle levering,
maar wel veel service. Cigno verkoopt fietsen voor dames, heren
en kinderen van diverse merken.
Maar ook fietsaccessoires, zoals
tassen en helmen, en daarnaast
schaatsen, skeelers en sportkleding. De prijzen bij Cigno Wielershop zijn net zo laag als die
van de webwinkel.
Achter Cigno Wielershop steekt
Nico van der Zwan. Nico runt
al vijf jaar de webwinkel www.
fietsensportshop.nl en is ook
de Schaatsgigant, bekend van
Marktplaats. Hij bewijst al vijf
jaar dat webwinkels wel degelijk
service leveren. Het geven van
servicebeurten wordt dankzij de
winkel met werkplaats een stuk
gemakkelijker. En ook het bekijken en passen van artikelen is
natuurlijk prettiger in een echte
winkel. Wat fietsen betreft werkt
Cigno Wielershop met goede
merken uit Nederland en België. Zoals kinderfietsen van Volare. Dracat levert handgemaakte stads-, sport- en racefietsen.
Thompson komt met prachtige
mountainbikes, racefietsen en
hybridefietsen met voorvering en
derailleurversnelling van Shimano.
Schaatsen en skeelers van Nijdam vormen ook een aandeel
van het assortiment van Cigno
Wielershop.Vanaf 15 december
is de verstelbare softboot Noor
voor de groeiende jeugd verkrijgbaar. Nico heeft al heel wat
teamkleding geleverd aan wieler-, schaats- en voetbalclubs.
Ook hierin heeft hij veel ervaring en weet hij kwaliteit te herkennen. Met Cigno Wielershop
en zijn verrassende assortiment
sportproducten is SantpoortNoord weer een bijzondere winkel rijker. De openingstijden zijn
van woensdag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.30 uur.
Op zaterdag sluit de winkel om
17.00 uur.

De troostfotograaf

1 Jaar Villa Kakelbont
IJmuiden - Villa Kakelbont Brocante is deze maand precies één
jaar gevestigd aan de Trompstraat 111a en dat gaat gedurende de decembermaand gevierd
worden. Voor elke klant is er de
hele maand een leuke verrassing, bij een besteding van vijftien euro of meer.
In het leuke winkeltje wordt brocante verkocht, opgeknapte
meubeltjes in een landelijke stijl,
zoals onder meer buikkastjes, tafels en vitrinekasten.
Ook zijn er diverse woonaccessoires, zoals kandelaars, kussens, spiegels en quilts. De opgeknapte spullen worden aangevulde met nieuwe items en
nu zijn er ook mooie kerstspullen verkrijgbaar en er zijn volop
kerststukjes.
Wilma Willemse was altijd al
thuis met het interieur bezig. De
boel veranderde voortdurend en
ook was ze vaak aan het knutselen en schilderen. Later ging ze
meubels restaureren. Dit deed
ze thuis, het huis puilde op een
gegeven moment uit. Ze twijfel-

de dan ook geen moment, toen
ze de garage aan de Trompstraat
kon huren. Die werd grondig opgeknapt en geschikt gemaakt tot
een winkel, waar alle leuke spullen heel overzichtelijk staan uitgestald.
Wilma is nu helemaal in haar
element en steeds meer mensen
weten de weg naar Villa Kakelbont Brocante te vinden. Vanwege de eerste verjaardag is er op
3, 4 en 5 december een korting
van tien procent geldig op de hele collectie. De hele maand december zullen er steeds andere
leuke acties zijn.
Villa Kakelbont Brocante is open
op donderdag en vrijdag van
13.30 tot 17.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 19 december is de zaak
gesloten, want dan staat Wilma
op de kerstmarkt in Beverwijk,
net zoals zondag 20 december.
De winkel is telefonisch bereikbaar via 06 17880584, E-mail: info@villakakelbontbrocante.nl,
zie ook www.villakakelbontbrocante.nl

Toen de beroepsfotografen
Ed van Schaik en zijn vrouw
Rian een bezoekje brachten
aan kennissen wiens kindje na
21 weken zwangerschap was
overleden, schrokken ze van
de foto’s die zij zagen. Natuurlijk waren het foto’s die goed
bedoeld en zo goed als kwaad
als het ging gemaakt door de
ouders en verpleegkundigen.
Maar, is hun stelling: foto’s dienen een troostrijke herinnering
aan het kind te bieden. Foto’s
die zij zagen boden alleen een
herinnering aan een nare periode.
Ed en Rian richtten daarom de
stichting Make a Memory op.
Het is een netwerk van fotografen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten om zwart-wit
foto’s te maken voor familie van
ernstig zieke en stervende of
overleden baby’s en kinderen
tot 16 jaar. Iedereen kan een
verzoek indienen, 24 uur per
dag. Via de stichting wordt een
fotograaf gestuurd.
Op dit moment zijn 80 fotografen aangesloten en 90% van de
ziekenhuizen doen mee. Voor
de ouders is het kosteloos. Zij
krijgen 5 zwart-wit foto’s en
een cd met foto’s erop.
Foto’s geven erkenning dat je
ouders was. De foto’s kunnen
gemakkelijk met anderen worden gedeeld en hiermee kan
het verlies gemakkelijker een

Alice Loeters
plekje krijgen.
Ik maakte mee dat de ouders
een van de foto’s gebruikte
voor de rouwkaart. Een prachtige zwart-wit foto van de
handjes die een Nijntjeknuffel
vasthouden. Dat wilden ze met
iedereen delen en het gaf henzelf enorme troost.
Een prachtig initiatief om een
toonbaar aandenken te willen maken voor ouders. Zoals
een van de ouders formuleert:
‘De foto’s zijn ons echt goud
waard. Het is een lichtpuntje in
een verdrietige en aangrijpende
gebeurtenis.’ (Make a Memory:
0653399244)
Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg
0255-517452

Leerzame workshop
over communicatie
IJmuiden - In het IJmuider Zeeen Havenmuseum organiseerde Rabobank Velsen en Omstreken op maandag 30 november
een workshop voor verenigingen en stichtingen, die lid zijn
van de bank. Het onderwerp van
de workshop was ‘Communicatie en Publiciteit’. Trainster Petra
van Loon van het Nederlands Expertise Centrum Projecten leidde
de workshop.
In de workshop kwam onder andere aan de orde wat communicatie en publiciteit kunnen doen
voor het imago. Na de theorie
volgde de praktijk en werden de
deelnemers in groepen verdeeld.
Ze kregen een case voorgelegd, waardoor theorie en praktijk dichter bij elkaar kwamen
en een levendige discussie ontstond.
Deze bijeenkomst is georganiseerd in overleg met vertegenwoordigers van de ledenraad
van de Rabobank. Zij waren deze avond aanwezig om signalen

van de achterban op te vangen.
Ook waren de Bedrijvenadviseurs Lya de Hulster en Nico Haver aanwezig om vragen te beantwoorden. Zij zijn telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer
023-5133600.

Mega kerstboomverkoop
bij ‘t Beste Broodje
Velserbroek - Sinterklaas is nog
niet vertrokken of hier en daar
duikt de kerstverlichting al op.
Zondag, direct na pakjesavond,
start naast ‘t Beste Broodje aan
de Ambachtsweg, een mega
kerstboomverkoop.
Joost Broekman, van ‘t Beste
Broodje én de Bezorgbus, stort
zich van 6 tot en met 20 december in de kerstbomen. En wat
voor bomen, een prima tuinderskwaliteit uit Denemarken, verschillende soorten en praktisch
alle maten zijn leverbaar. Zelfs
bomen van vier meter of meer
zijn, na bestelling, snel leverbaar.
Dagelijks is er verse aanvoer met
Nordmann, kerstden en blauwspar, de laatste gekapt of in pot.

Ook metalen standaards of een
houten kruisstandaard zijn te
koop, net wat men wil. De bomen worden voor u ingepakt en
kunnen zelfs voor het luttele bedrag van 5 euro worden thuisbezorgd, uiteraard met de Bezorgbus.
De mega kerstboomverkoop is
zeven dagen per week van 9.00
tot 19.00 uur aan de Ambachtsweg. De locatie is gemakkelijk
te vinden. Vanaf de Santpoortse Dreef de fly over over, richting Velserbroek, en na de stoplichten de eerste rechts, bij de
Koe, staat ‘t Beste Broodje met
de kerstbomen. En o ja, voor alle
klanten is er gratis lekker warme
chocolademelk.
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VSV in slotfase
onderuit

Midwintermarkt
op het Molenduin
Santpoort-Noord - Donderdag
10 december organiseert het
Molenduin aan de Dingrevelaan 32 in Santpoort-Noord, van
16.30 tot 19.00 uur, een Midwintermarkt.
Het Molenduin is een ZMOKschool voor voortgezet speciaal
onderwijs. De school verzorgt
onderwijs aan leerlingen die
vaak op een negatieve manier in
het nieuws zijn, jongeren van 12
tot 20 jaar met gedragsproblemen. Op de midwintermarkt laten de leerlingen en het personeel zien dat er ook een ander
en positiever verhaal te vertellen
is. Het Molenduin heeft vestigingen in Santpoort-Noord, Driehuis en in Castricum. De school

richt zich op het begeleiden naar
vervolgonderwijs of op het toeleiden naar een plaats op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn binnen de school leerwerkplaatsen
voor techniek, groen, consumptief en schoonmaak/verzorging.
De school ontvangt hiervoor een
ondersteuning van het Europees
Sociaal Fonds.
Op de Midwintermarkt presenteren de leerlingen zichzelf en hun
producten aan ouders, belangstellenden en buurtbewoners.
Er vinden presentaties plaats van
tuinmeubilair, glas in lood, nagelverzorging en fietstechniek.
Daarnaast worden er gerechten
uit eigen keuken en werkstukken te koop aangeboden.

Ichthus Lyceum in actie
voor onderwijs in Kenia
Driehuis - Langzaam maar zeker komen de acties van de leerlingen van het Ichthus Lyceum
voor Kenia op stoom. Los van allerlei kleine, bijzondere, originele
acties springen twee evenementen er boven uit. Allereerst is er
op vrijdag 11 december de Kenia Avond waarop door de hele
school allerlei activiteiten zijn om
aandacht te krijgen en geld op te
halen voor het door de leerlingen
van het Ichthus Lyceum gekozen
onderwijsproject van de stichting Edukans in Kenia. Naast deze speciale avond is de grote Kenia Sponsorloop op dinsdag 14
december de tweede grote blikvanger waarop de hele school al
hardlopend probeert de 20.000
euro, die vorig jaar voor Malawi werd opgehaald, te overtreffen. Tenslotte bezoeken in februari twee leerlingen het schoolproject in Kenia daadwerkelijk
en zullen daarvan bij terugkomst
uitgebreid verslag doen. Het Ichthus voert alweer voor het derde
jaar actie in samenwerking met
de stichting Edukans om kinderen in de Derde Wereld meer
mogelijkheden tot onderwijs te
bieden. Behalve dat de school
gericht voor een concreet onderwijsproject geld inzamelt, wordt
door het bezoek van eigen leerlingen aan Kenia duidelijk waar

het geld heengaat. De twee leerlingen van het Ichthus die naar
Kenia gaan, Mia Bijman (4 Havo)
en Kirsten Verwoerd (5 VWO),
zijn middels een pittige sollicitatieprocedure uitgekozen en zullen na hun bezoek aan Kenia in
alle klassen verslag doen en ook
buiten de school presentaties
geven. Ook de kerstactie van het
Ichthus is verbonden met dit doel.
In de onderbouw is er daarnaast
sprake van een heuse klassenstrijd welke klas het meeste geld
weet in te zamelen. Om de vele
acties te bundelen is op vrijdag
11 december vanaf 19.30 uur de
Kenia Avond voor iedereen. Op
deze avond is onder meer een
‘veiling’, waarbij men kan bieden
op allerlei huishoudelijke klusjes
door leerlingen. Er zijn Keniaanse hapjes en spelletjes, een rommelmarkt, een grote loterij en
het lijkt erop dat ook een zogenaamde dunktank op de avond
zal staan, waarbij een persoon
op een plankje boven een waterbak zit en deze vervolgens het
water in kukelt als de roos getroffen wordt. De organisatie van
de sponsorloop krijgt extra hulp
van twee leerlingen in het kader
van hun maatschappelijke stage.
Tijdens de kerstviering op vrijdag
18 december zal ook stil worden
gestaan bij deze actie.

Velserbroek - Vooraf was bekend dat DSS altijd lastig te bestrijden is voor VSV.
Achteraf bleek dat een waarheid
als een koe. Op het vrij gladde
kunstgras stond VSV al na vijf
minuten achter. Uit een hoekschop ,die er eigenlijk geen was,
werd de bal bij de eerste paal
verlengd en van dichtbij binnen
geschoten 1-0. Daarna kreeg
VSV een goedkope strafschop
van de zeker niet sterk fluitende arbiter. Helaas wist Floyd Hille deze buitenkans niet te benutten door de bal op de buitenkant van de paal te schieten.
Toch werd het na een half uur 11, een lange bal van Hille werd
door de DSS defensie verkeerd
beoordeeld en Pascal Maat wist
in de korte hoek te scoren.
Ook in de tweede helft leek VSV
optisch iets beter maar DSS
bleef via van Neste die praktisch
alle kopduels won en Fokkema
gevaarlijk in de tegenaanval.
Khalid el Kandousi kreeg een
heel mooie kans maar in plaats
van de bal rustig met de binnenkant van de voet binnen te
schuiven koos hij voor een hard
schot op de benen van doelman
van Riessen. Een kwartier voor
tijd leek VSV de winst te gaan
pakken door Bob Schol die na
een lange trap van Martin Wal
en wanorde in de verdediging de
1-2 binnenschoof. Na deze treffer werd Abdelaziz in het veld
gebracht om als extra controleur
de wedstrijd in het slot te gooien. Maar deze speler kreeg al vijf
minuten nadat hij in veld stond
de rode kaart. Toch had VSV met
tien man de wedstrijd kunnen
beslissen wanneer El Kandousi
en de ingevallen Schippers een
twee tegen één situatie doeltreffend hadden uitgespeeld. Nu
belandde de bal in het zijnet en
uit de spelhervatting wist DSS
via een razendsnelle combinatie de 2-2 te scoren. Vijf minuten
voor tijd sloeg het noodlot definitief toe. Een te snelle en slordige spelhervatting werd door DSS
opgepikt en vanaf 25 meter werd
de bal in de kruising gehamerd
3-2. In de allerlaatste minuut
kreeg Schippers nog een goede
mogelijkheid op de 3-3 maar zijn
inzet ging rakelings voorlangs.
Foresters wist van OFC te winnen zodat VSV nu terug te vinden is op de tweede plaats. VSV
2 hoefde niet in actie te komen
maar doordat EDO 2 niet wist te
winnen van Vitesse’22 staan beide ploegen nu in verliespunten
op gelijke hoogte. Zondag tegen
de nummer drie HSV uit Heiloo. Hopelijk zal het spelniveau
dan wat beter zijn dan vandaag.
VSV 2 moet naar het altijd lastige Hellas Sport uit Zaandam en
moet daar proberen de aansluiting met EDO te handhaven.

‘t Mosterdzaadje

Het groene avontuur
van Henk Zwanenburg
Santpoort-Noord - Vanaf 4 december exposeert de Haarlemse
kunstenaar Henk Zwanenburg
zijn schilderijen in ’t Mosterdzaadje. Fantasie en werkelijkheid
lopen in zijn werk dwars door elkaar. Deze tentoonstelling (vanaf 1990 zijn achtste keer reeds
in ‘t Mosterdzaadje) behelst een
avontuur met veel groene verf.

Op Oudejaarsmiddag donderdag
31 december om 15.00 uur wil
Henk zijn tentoonstelling onder
het genot van een drankje afsluiten. De schilderijen zijn voor
en na afloop van de concerten
te bezichtigen. ’t Mosterdzaadje,
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.
Zie ook www.mosterdzaadje.nl
en www.henkzwanenburg.nl.

Christmas Carols in
Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zondag 13 december wordt in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid de traditionele Christmas Carol-dienst
gehouden. ‘A Festival of Lessons
and Carols’: Een samenspel van
lezingen uit de bijbel, gebeden,
kerstliederen en koorzang.
Het Engelmunduskoor zal onder leiding van Philien Schouten
behalve bekende carols als ‘Once in Royal David’s City’ ook een
aantal minder bekende kerstliederen als ‘Christmas Night’ van
John Rutter zingen. Daarnaast is

er samenzang door alle aanwezigen.
De beide orgels worden bespeeld door de organisten Syb
Brink en Jaap Haringa.
De dienst begint om 16.30 uur.
De kerk gaat om 16.00 uur open.
De toegang is gratis. Aan het
einde van de dienst zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. Na afloop is iedereen welkom in het
wijkcentrum naast de kerk om
onder het genot van een glaasje
wijn elkaar te ontmoeten.

Help Voedselbank en sport gratis
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Velserbroek - Bij Ben Rietdijk
Sport is tot 5 december een leuke speelgoedactie voor de Voedselbank. Iedereen die een speelgoed inlevert krijgt een leuk
sportief cadeau.
Niet-leden krijgen per ingeleverd artikel gebruikt, maar nog
goed bruikbaar speelgoed een
week gratis sporten bij Ben Rietdijk Sport cadeau. Dat kan zelfs
oplopen tot maximaal vier weken
gratis sporten, zonder de verplichting lid te worden. Leden
die speelgoed inleveren ontvangen een bon voor een Hypoxibehandeling of de zonnestudio ter
waarde van 10 euro.
Leonie Wijling van Ben Rietdijk
Sport: ..Helaas zijn er nog altijd
mensen die zelf niet in de mo-

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

gelijkheid zijn om zichzelf van
noodzakelijke én leuke levensbehoeftes te voorzien, zoals nu
in de decembermaand. Wij doen
dit omdat bijna iedereen nog
perfect kinderspeelgoed thuis
heeft liggen, wat bijna nooit gebruikt wordt, maar waar anderen
heel erg blij mee zijn In samenwerking met de Voedselbank zamelen wij dit speelgoed in, en
zullen er cadeaupakketen van
maken. Deze actie is een doorslaand succes, ik denk dat wij al
rond de 200 speelgoedartikelen
hebben opgehaald! Mensen komen echt met tassen vol speelgoed binnen omdat ze het zo’n
geweldige actie vinden, en vragen nu al of we het volgend jaar
weer gaan doen.’’
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Kersttoernooi
in Velserbroek

St. Radboud weer met
kerststukken langs deur
Santpoort-Noord - De jongens van de RA159 St. Radboud gaan op zaterdag 12 december weer met z’n allen de
straat op om hun kerststukjes
bij u thuis te brengen. Met deze jaarlijks terugkerende actie
verkoopt deze speltak in en nabij Santpoort kerststukjes. Alle jaren maken de jongens van
de RA159 zelf kerststukjes. Deze
scoutinggroep is al jaren actief
bezig met acties om geld in te
zamelen voor hun groep. Vanaf

ongeveer 09.30 uur verspreiden
de mannen zich zaterdag 12 december over de gemeente, waar
zij huis aan huis de kerststukjes
aan de man gaan brengen. Het
is bijna ondenkbaar maar heeft
u de verkopers aan de deur gemist? Geen nood, gewoon even
bellen met telefoonnummer 0653187565, er komt altijd wel een
verkoper bij u in de buurt. De
kerstactie is de grootste acties
van de RA159 en is welbekend
in en nabij Santpoort.

Ingezonden brief
Vorige week meldde Marja Seegers uit Santpoort-Noord dat
groengele vogels met een lange staart smakelijk mee aten
van het voer dat ze in haar tuin
voor meesjes had opgehangen.
Ze vroeg zich af wat voor vogels het waren. Ze hoopt op een
zachte winter zodat ze kunnen
overleven.
Deze prachtige groen-gele, lawaaiige, vogels zijn halsbandparkieten. Oorspronkelijk komen
ze uit Oost-Afrika. Vandaar zijn
in het wild terecht gekomen in
India. Als volièrevogels kwamen
ze ook naar Nederland. Vanaf de
jaren zeventig ontsnapten ze of
werden ze losgelaten. Ze bleken
bestand tegen de Nederlandse winters. Vooral in stadsparken voelen ze zich thuis, omdat

ze daar ‘s winters worden bijgevoerd door de mensen. Zo zijn
er al jaren grote groepen halsbandparkieten in het Amsterdamse Vondelpark en Westerpark, in het Amsterdamse Bos
en in parken in Den Haag, Voorburg en Rotterdam. Sinds enige jaren nestelen ze ook in holle
bomen in Schalkwijk, de Haarlemmerhout en bij Kraantje Lek.
Wanneer een kolonie parkieten
te groot wordt, verhuizen vooral
de geel gekleurde jongeren naar
een nieuw boomrijk gebied. Zo
besloot dit jaar een groepje om
in Velsen te gaan wonen, om te
beginnen in Santpoort. Welkom
nieuwe inwoners.
Wim Westerman, SantpoortNoord

Ingezonden brief
Graag wil ik reageren op de ingezonden brief van Marja Seegers, waarin zij schrijft over haar
ontdekking van aparte vogels.
Al enige maanden vliegen deze
vogels over Santpoort-Noord. Ik
zie ze vanaf mijn balkon regelmatig vliegen over het Burg. Rijkerspark.
Ik werd attent gemaakt op deze
vogels door hun gekwetter. Dit
gekwetter hoorde ik ruim tien
jaar terug voor het eerst toen
ik nog in Amsterdam woon-

de. Grote groepen van deze vogels leven al jaren tussen het
Oosterpark en de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Hieruit blijkt, dat deze vogels zich hebben aangepast aan
onze weersomstandigheden en
hier gewoon kunnen overleven
tijdens de winter en dat hoeft
heus geen zachte winter te zijn
(denk aan het afgelopen jaar).
Cilia Coenradie, SantpoortNoord

Velserbroek – Tenniscentrum
Velserbroek maakt zich weer op
voor het traditionele Kersttoernooi. Al 22 jaar organiseren zij
rond de Kerstdagen een tennistoernooi voor dubbels. Van 24
tot en met 30 december wordt
er zowel overdag als ’s avonds in
de dames-, heren- en gemengd
dubbel gestreden. Er kan worden
ingeschreven in diverse speelsterktes, variërend van niveau 8
tot en met 4. Hieraan doen altijd veel bekende tennissers uit
de regio mee. Ook voor de supporters dus leuk om eens te komen kijken. Het is een gezellig
toernooi waarbij men geen lid
van een tennisvereniging hoeft
te zijn. Voor iedereen die rond de
kerstdagen sportief wil zijn, is dit
een leuke bezigheid! Inschrijven
kan tot en met 12 december.

Papierinzameling
Santpoort - Op dinsdag 8 december en woensdag 9 december wordt er weer oud papier
ingezameld voor de Parnassiaschool in Santpoort. De papiercontainer staat van 18.30 tot
19.30 uur op het grasveld bij de
kerk Dinkgrevelaan. Op dinsdagmiddag is de container ook
geopend van 16.00 tot 16.30 uur.
Bij het inleveren van het oud papier dingt u mee naar de heerlijke slagroomtaart, die maandelijks wordt verloot.

Kerstmarkt
in Santpoort
Santpoort-Noord - Wie al in
een kerststemming wilt komen
kan zondag 13 december tussen
12.00 en 18.00 uur een bezoek
brengen aan de jaarlijkse kerstmarkt in Santpoort-Noord. Tussen het Burgemeester Weertsplantsoen en het einde van de
winkelstraat vindt men tal van
gezellige kramen en tenten met
de leukste en lekkerste hebbedingen voor de kerst. Op beide pleinen is er sfeervolle muziek verzorgt door de dj’s Peter en Bas. Gezien de beperkte parkeergelegenheid adviseert
de organisatie u om per fiets, lopend of met het openbaar vervoer te komen.

Getuigen
gezocht
Haarlem - Zondag omstreeks
13.15 uur reed op de hoek van
de Prins Bernhardlaan met de
Amsterdamse Vaart een automobilist tegen een lantaarnpaal.
De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval,
waarbij niemand gewond raakte. Zij vraagt getuigen van deze
aanrijding zich te melden bij de
politie Haarlemof via 0900-8844.

Pietenochtend op
basisschool De Ark
Velserbroek - De wind waait
door de bomen op vrijdagochtend 27 november rond de Velserbroekse basisschool De Ark.
Kleuters zitten nietsvermoedend
te spelen, oudere leerlingen buigen zich over hun reken of taalwerk. Maar dan rond 9.00 uur
sluipen drie pieten de school
binnen en verrassen de kinderen
met hun komst.
Bij juf Trudy klinken Sinterklaasliedjes en met rode konen en
verwachtingsvolle blikken kijken de kinderen naar de zwarte pieten. Al snel bouwen de pieten torens en luisteren ze naar
het oorverdovende lawaai van de
mondharmonica’s die de kinderen ’s ochtends op school in hun
schoen hebben gekregen. Bij juf
Nienke doen de pieten mee aan
de pietendans. Linkerbeen, rechterbeen, draai een rondje om je
heen. Uit het lokaal van groep 3

bij juf Wies klinkt maan, roos, vis.
De pieten bewonderen de leeskunst van de kinderen. Dat ze
ook kunnen feesten blijkt als ze
even later de polonaise dansen
en zelfs jumpen.
In de groepen 4 zijn de kinderen blij dat ze hun klassenboek
terugkrijgen. De boeken hadden
de pieten even geleend om de
namen van de kinderen over te
schrijven. De pakjes waren door
een storm helemaal nat geworden. Omdat de pieten het inpakpapier hadden verwijderd, wisten de pieten ook niet meer voor
welk kind het pakje was.
In de bovenbouw regent het pepernoten. Met ‘Hoor de wind
waait door de bomen’ en ‘Dag,
zwarte Pieten’ nemen de drie
verrassingspieten aan het einde van de ochtend afscheid van
de kinderen van basisschool de
Ark.

Bonte klankkleuren
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - De pianist Sergey Smirnov en de cellist Dmitri Tsypkin zijn op vrijdag 4 december om 20.15 uur in
’t Mosterdzaadje te beluisteren.
Hun programma is een aaneenschakeling van de mooiste muziek, ontroerend en verrassend.
Van de ‘Air’ van Johann Sebastiaan Bach tot en met de ‘Air’
van Andrew Lloyd Webber uit
de rock opera Jesus Christ Superstar. Daar tussen: Fauré, Stravinsky en Rachmaninov.
Op zondag 6 december om 15.00
uur treden in ’t Mosterdzaadje

op de violiste Helma Leenhouts
en haar echtgenoot de pianist
Jan Hoijtink. Een jaarlijks terugkerend feest van mooie muziek
en grote kwaliteit. Zij voeren uit
Janacek, Stravinsky en Franck.
Helma Leenhouts en Jan Hoijtink
zijn met elkaar verbonden zoals
de piano en vioolpartijen in dit
programma muzikaal en innerlijk
verweven zijn.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 in
Santpoort-Noord, telefoon 0235378625.
Vanaf een half uur voor aanvang
is de zaal open. Toegang vrij, een
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Peter Faber indringend
in Dagboek van een Gek
IJmuiden - Peter Faber kreeg
maandagavond terecht een
daverend applaus voor zijn
indringende vertolking ‘Dagboek van een Gek’ in De
Dwarsligger. ,,De voorstelling
wordt door GGZ Dijk en Duin
georganiseerd in het kader
van een betere beeldvorming
over psychiatrie’’, aldus Fred
Wiedijk van de afdeling preventie GGZ Dijk en Duin.
Op een klein podium in buurthuis de Dwarsligger ontstond
een bijna interactieve voorstelling. Bij binnenkomst kreeg iedereen een hand van Peter Faber. Maar ook tijdens de voorstelling reageerde hij op het niezen of te laat komen van publiek.
Dat alles op humoristische wijze.
‘Dagboek van een Gek’ is gebaseerd op een roman van de
Russische schrijver Nikolaj Gogol, waarin hij in dagboekvorm
de groeiende waanzin van een
ambtenaar beschrijft. Het stuk
werd in Nederland bekend door
de prachtige uitvoering van
Henk van Ulsen. Faber speelt
het op geheel eigen wijze: heftig, onontkoombaar afstevenend
op een dramatisch einde. In het

begin is Axel Loopbaan nog vrij
normaal, misschien wat extreem
in zijn uitingen. Maar een ongelukkige liefde, de vernederingen
op het werk en zijn eigen tekortschieten drijven hem naar waanzin. Zodat hij op straat hondjes
hoort praten en tenslotte denkt
dat hij de koning van Spanje is.
Hij eindigt in een gekkenhuis
waar de bewoners met stokslagen in het gareel worden gehouden.
Op het podium speelt Faber niet,
maar is hij de ‘gek’. In een razend tempo doorloopt hij de verschillende stadia van waanzin.
Soms wat minder verstaanbaar,
maar steeds op indringende wijze het publiek bespelend met
zijn prachtige mimiek en stem. In
een minuut kan hij alleen al met
zijn gezicht verschillende diepgaande stemmingen laten zien.
Dagboek van een Gek is door
de aard van het stuk natuurlijk
al een indrukwekkend stuk. Gespeeld door Faber is het bijzonder sterk. Heel leuk was het publieksgesprek na de voorstelling,
waarbij men vragen kon stellen.
En bijzondere antwoorden kreeg.
Op een vraag van uw verslaggever over het inleven in de rol,
volgde een lang antwoord waarbij hij uitweidde over betrokkenheid bij de rol en hartstocht voor
het leven zelf, dat bijzonder aansprak.
Levenskunstenaar Faber speelt
ook Dagboek van een Gek met
onnavolgbare hartstocht. Het
publiek in IJmuiden was bijzonder te spreken over het stuk,
dat de dag erop in Heemskerk
speelde.
Peter Faber is in het echt net zo
origineel en sympathiek als op
televisie. Met een glimlach ging
hij op de foto. Maar wel met zijn
lievelingspet op. Béétje ijdel, dat
wel. (Karin Dekkers)

Unidos speelt Titanic
Velsen - Na een schitterend
optreden van ‘Parade’ afgelopen februari staan de leden van
Unidos alweer te trappelen opnieuw de planken van de Velsense Schouwburg op te gaan.
Al enkele maanden wordt er
druk gerepeteerd voor Titanic,
hét verhaal over de tocht en ondergang van ’s werelds grootste
lijnschip van de White Star Line in 1912. Zo’n veertigtal leden
zijn al enkele maanden druk aan
de gang met het instuderen van
de prachtige liedjes en teksten
die samensmelten in de vertolking van dit waargebeurde verhaal. Titanic vertelt over de belevenissen van passagiers uit de
verschillende lagen van de bevolking aan boord van dit schip
en de strijd tussen de kapitein,
de ontwerper en de eigenaar van
het schip. Elk van hen heeft zo
zijn eigen redenen voor het slagen van deze eerste overtocht

welke, zoals we allemaal weten,
gelijk ook de laatste zal zijn. Voor
een geslaagde voorstelling beschikt de vereniging over een
sterk artistiek team waaronder
Marc Schultheis die de taak van
regisseur opnieuw voor zijn rekening heeft genomen. De ingestudeerde dansen zijn het werk
van Sanne Ooms en de muziekstukken worden ingestudeerd
onder leiding van Arno Hillege
met Bas Jongsma als ondersteuning op piano. Om het verhaal
compleet te maken zoekt de vereniging nog enkele mannelijke
leden die een rol willen vervullen
in deze musical. Interesse? Meer
informatie is te vinden op de site van Unidos. Check www.musical-verenigingunidos.nl . Kaarten voor de voorstelling op 12 en
13 februari 2010 zijn te koop aan
de kassa van de Stadsschouwburg Velsen of via www.stadsschouwburgvelsen.nl.

Theater voor en
door jongeren

Wereldband in Velsen
Velsen - De Wereldband maakt
van de Stadsschouwburg Velsen
op maandag 7 en dinsdag 8 december (20.15 uur) een gigantische muziekkijkdoos waarin zich
een hilarisch, onnavolgbaar muziekspektakel ontspint. De nieuwe theaterkraker ‘Kopmannen’
beleeft in Velsen de feestelijke
landelijke première.
De Wereldband bestaat uit zes
mannen die alle zes even koppig
zijn. Zij zorgen in ‘Kopmannen’
voor een muzikaal spektakel met
acrobatische
hersenspinsels,
vreemde koprollen en komische
gedachtesprongen. En voeren
als echte kopmannen een peloton aan van 99 muziekinstrumenten (in Velsen zelfs 100). Op
weg naar de finish nemen zij het
publiek mee langs een parcours
vol originele muzikale kolder en
prettig gepeperde muziek.
Speciaal voor de feestelijke voorstellingen in Velsen wordt de
show uitgebreid met een extra
nummer. Tijdens dit nummer kan
het publiek op een speciaal verrassingsinstrument een muzikale

bijdrage leveren. Onder de hoede van Karel de Rooij (Mini van
Mini & Maxi) lanceerden de zes
Wereldband-muzikanten vijf jaar
geleden hun aanstekelijke nieuwe theatergenre. Basis daarvan is de met héél veel instrumenten perfect uitgevoerde muziek uit alle denkbare windstreken. De shows ‘Lekker Warm’ en
‘Keet’ betekenden voor De Wereldband de doorbraak naar het
grote publiek. Toeschouwers die
een tweede, derde of zelfs vierde keer terugkomen zijn niet ongewoon bij De Wereldband. Het
grenzeloze enthousiasme van
het doldrieste sextet en hun muzikale vakmanschap overstijgen nationaliteiten en generaties. Herkenbaar en toch onnavolgbaar, aanstekelijk humoristisch en soms ook ontroerend
mooi. Dit is een theateract die er
met kop en schouders boven uitsteekt. Prijs 21,75, inclusief pauzedrankje en garderobe. Met
CJP 3 euro korting. Reserveer direct via www.stadsschouwburgvelsen.nl of 0255-515789.

Voetbalclinic Telstar
Velsen-Zuid - Woensdag 23 december vindt de Telstar voetbalclinic plaats in het TATA Steel
Stadion in Velsen-Zuid.
Ben jij tussen de 6 en 14 jaar en
heb jij altijd al eens willen trainen
met je favoriete Witte Leeuw?
Koop dan een Telstar fanpakket
voor maar 20 euro bij de Telstarfanshop of bij Brederode Sport,
Sport 2000, Time-Out Sport en
Kapsalon Waagmeester. Het Telstar Fanpakket is hét unieke cadeau voor de decembermaand.
In het pakket zit o.a. een Telstarklok, t-shirt, cap, Telstar-gymtas
én gratis deelname aan de clinic.

Het enige wat je hoeft te doen is
het deelnameformulier ingevuld
af te geven bij de administratie
van Telstar.
Je kunt je ook voor een bedrag
van 10 euro inschrijven voor de
clinic. Hier zit dan geen Telstar
Fanpakket bij. Inschrijven is mogelijk door een e-mail te sturen naar info@sctelstar.nl onder
vermelding van naam, adres en
leeftijd van de deelnemer aan de
clinic. Betaling vindt plaats op de
dag van het evenement.
Let op: de inschrijving sluit op
vrijdag 18 december om 15.00
uur.

Pieten op weekmarkt
Santpoort-Noord – Sinterklaas
en zijn knechten hebben het razend druk, zo vlak voor zijn verjaardag op 5 december. Heel
veel cadeautjes inpakken en
kinderschoenen die gevuld moeten worden. Toch heeft de goede Sint kans gezien om een speciale groep Zwarte Pieten naar
de Santpoortse weekmarkt te
sturen, op uitnodiging van de
marktkooplieden. Vrijdag zul-

len zij van 10.00 tot 16.00 uur op
de markt zijn, om snoep aan de
kinderen uit te delen. De Pietenploeg heeft er echt zin in, zij zien
er naar uit om een praatje met
de Santpoortse kinderen te maken en te horen, wat zij op hun
verlanglijstje hebben staan. En
de bekende grappen en grollen
zullen vast ook niet ontbreken.
Kinderen van Santpoort: vrijdag
allemaal naar de markt!

IJmuiden - Het Witte Theater
gaat binnenkort weer van start
met een nieuwe jongerentheaterproductie. Deze productie
wordt in samenwerking met Sylvia Nap uitgebracht. Gekozen is
voor een stuk van William Shakespeare ‘As You Like It’ , een komedie over afgunst en jaloezie,
maar vooral, de liefde. Voor deze productie zoeken zij nog enkele jonge spelers en vijf mannelijke en/of vrouwelijke volwassen amateur-spelers. De repetities beginnen zondag 13 december en zijn van 14.00 tot 16.30
uur op de repetitiezolder van het
Witte Theater. Begin juni 2010 zal
de voorstelling daar ook worden
gespeeld. Op 27 juni is er een
presentatie in De Kunst in Alkmaar. Daarna wordt de voorstelling gespeeld op een buitenlokatie. Neem contact op met Sylvia Nap, telefoon 0255-527504
of 06-23502287. Of mail naar
nap@nederlanden.demon.nl.

Valse aangifte
Velsen-Noord - Onlangs heeft
een 14-jarig meisje uit Beverwijk
aangifte gedaan van bedreiging
op een fietspad in Velsen-Noord.
De politie riep getuigen op zich
te melden. Tijdens het onderzoek
is vast komen te staan dat het
meisje een valse aangifte heeft
gedaan.

Kerst Top 50
IJmuiden - Om eens te kijken
welke kerstsongs u de beste
vindt, stelt Seaport een Kerst Top
50 samen met daarin de keus
van de luisteraars. Stuur voor
zondag 20 december een mail
met uw drie favoriete kerstnummers naar studio@seaportplaza.nl of bel tussen 09.00 en
13.00 uur met 0255-525390. De
Seaport Kerst Top 50 wordt op
donderdag 24 december vanaf
12 uur uitgezonden, en wie weet
komen uw favoriete kerstnummers dan wel voorbij.

Kerstconcert
Mannenkoor
Velserbroek - Zondagavond 13
december verzorgt het Christelijk Mannenkoor IJmuiden een
kerstoptreden met samenzang in
kerkelijk centrum Het Kruispunt
in Velserbroek. Op het programma staan bekende maar ook enkele minder bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland.
Een aantal liederen wordt gezamenlijk met de aanwezigen gezongen. Junko Sakakibara speelt
in Velserbroek, een korte meditatie verzorgt. De algehele muzikale en artistieke leiding is in
handen van de nieuwe dirigent
Klaas Koelewijn. Aanvang 19.00
uur, de toegang is gratis. Tijdens
het programma zal om een financiële bijdrage gevraagd worden.
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Uitgaan voor
jongeren met
beperking

5.000ste Interpolis
Alles in één Polis
Velsen - Ter gelegenheid van het
afsluiten van de 5.000ste Interpolis Alles in één Polis schenkt
Rabobank Velsen en Omstreken
een verhelderend cadeau: een
glazenwasser wast de ramen
van de 5.000ste Alles in één Polis-klant en van zijn buren.
Begin juni sloot Peter Graaman,
Financieel Adviseur Particulieren
van Rabobank Velsen en Omstreken de Interpolis Alles in één
Polis® voor de heer en mevrouw
Van der Lugt af. Het was voor
hen een grote verrassing dat zij
in de prijzen vielen: ‘Zoiets verwacht je niet bij het afsluiten van
een verzekeringspolis. Maar dat
maakt het niet minder leuk. De
kans dat je de 5.000ste bent, is
natuurlijk erg klein. We zijn heel
blij dat we juist nu onze verzekeringen hebben afgesloten. En
de buren waarschijnlijk ook, we
wonen er nog niet zo lang, dus
dit is een mooie binnenkomer!’
Het motto ‘Interpolis, Glashelder’
wordt nu namelijk heel letterlijk
genomen: de ramen van zowel
familie Van der Lugt als van zijn
nabije buren worden gewassen.
Daarnaast ontvingen zij uit handen van Jeroen van de Linde,

manager Particulieren bij Rabobank Velsen en Omstreken en
Edward de Haan, Commercieel Adviseur van Interpolis, een
mooie bos bloemen en een vakantie cadeaubon ter waarde
van 250 euro.
,,Met een tweede kindje opkomst, kunnen we deze reischeque goed gebruiken, al zal
het 2010 zijn dat we een vakantie gaan boeken.’’
De Rabobank biedt als tussenpersoon de verzekeringsproducten van Interpolis aan. Bij de Interpolis Alles in één Polis® staan
alle schadeverzekeringen en
Partner & Kind verzekeringen
overzichtelijk bij elkaar op één
polis. De klant kan daarbij zelf
een keuze maken uit de verschillende verzekeringen binnen de
rubrieken verkeer, wonen, personen, rechtsbijstand en recreatie.
Bij twee rubrieken krijgt de klant
3% korting over de totale premie.
Elke rubriek erbij levert 3% extra
korting op, dus de maximale korting is 12%. Er is bovendien ook
een Interpolis Alles in één Polis
speciaal afgestemd op studenten. Zie ook www.rabobank.nl/
velsen.

Sportieve sponsor
voor Strawberries MA1

Velsen - Strawberries Meisjes A1 heeft een nieuwe shirtsponsor:
SportPlazaClub Velsen. Afgelopen zaterdag gingen de speelsters en
hun coaches samen met de eigenaren van de sportschool op de foto. Dat gebeurde voor zwembad De Heerenduinen, waar SportPlazaClub Velsen gevestigd is. Strawberries Meisjes A1 speelt dit seizoen in de Topklasse, het hoogste niveau in het district Noord-Holland. Daarin staat het team op de zevende plaats.

Regio - Ook zestien plussers
met een beperking willen graag
met een vriendengroep leuke
dingen doen in het weekend.
Helaas blijkt dit regelmatig niet
mogelijk omdat zij begeleiding
nodig hebben en niet altijd willen dat ouders meegaan. Daarbij hebben ze niet vanzelfsprekend een vriendenkring. Dit is
waarom stichting Ook Voor Jou
drie jaar geleden gestart is met
de zogenoemde 16+ groep die
uniek is in de IJmond. In deze
groep is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. Met deze groep,
die nu uit ongeveer tien jongeren bestaat in de leeftijd van 17
tot 24 jaar, wordt ongeveer één
keer in de vijf weken iets leuks
ondernomen, zoals naar het theater, bowlen, samen koken en
eten, spelletjesavond, of naar de
kroeg. Bijna alles is mogelijk en
alle door de jongeren zelf gegeven suggesties worden serieus
genomen. De stichting maakt
per half jaar een programma
waar de jongeren op in kunnen
schrijven. Als je iets niet leuk
vindt hoef je dus niet mee. Er
is daardoor regelmatig een verschillende groepssamenstelling
zodat de vriendenkring groter
wordt. Natuurlijk houdt de stichting ook de vinger aan de pols
als er tussendoor wat leuks in de
buurt plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld een concert. De jongeren
worden binnen een bepaalde
cirkel om Beverwijk gehaald en
weer thuis gebracht. Ieder jaar
wordt ook gekeken of er behoefte is om een vakantie met de jongeren te organiseren.
Naast deze groep is stichting Ook
Voor Jou sinds kort begonnen
met een tienergroep voor kinderen vanaf ongeveer 12 jaar met
autisme, ADHD, ontwikkelingspsychische- en gedragsstoornissen. In de weekeinden en de
schoolvakanties wordt, met professionele begeleiding, met deze groep leuke dingen ondernomen die bij hun leeftijd passen.
Voor deze groep geldt ook dat je
deel kunt nemen op inschrijving,
dus niets is verplicht. Deze tienergroep is voortgevloeid uit de
woensdagmiddag- en zaterdagopvang waar eveneens kinderen
komen met bovengenoemde beperkingen. Zie www.ookvoorjou.
com of bel met 0251 208238.

Valse identiteit

Haarlem - Politiemensen hebben een 17-jarige jongen uit
Haarlem aangehouden, die vorige week vrijdag met een gevonden rijbewijs binnen probeerde te komen in een horecazaak
aan de Zijlsingel. De beveiligers
vertrouwden het niet en waarschuwden de politie, die de jongen meenamen naar het politiebureau. De jongen werd verhoord en met een proces-verbaal op zak heengezonden.

Via Marina: mooie
tweedehands merkkleding
IJmuiden - Merkkleding is heel
mooi, maar voor sommige mensen niet echt te betalen. Dat
laatste verandert vanaf morgen.
Want vanaf vrijdag 4 december
is IJmuiden een prachtig tweedehands merkkleding winkeltje
rijker: Via Marina, in de showroom van Autobedrijf Geels aan
Tussenbeeksweg 7.
We hebben allemaal wel eens
watertandend voor een kledingzaak gestaan of alleen al gesmuld van de prachtige modefoto’s in glossy’s. Onze kinderen zijn vaak brutaler, die vragen
gewoon om die kwalitatief goede merkkleding. Wie regelmatig ‘nee’ moet verkopen, omdat
de beurs het begrijpelijkerwijze
niet toelaat, zal heel blij zijn met
Via Marina, waar merkkleding
voor dames, heren en kinderen
straks gewoon tweedehands te
koop is.
Marina heeft nu al rekken vol
prachtige kleding hangen, maar
het is natuurlijk de bedoeling
dat er regelmatig nieuw assorti-

ment binnenkomt. ,,Het is verbazend om te zien wat wordt ingebracht,’’ zegt Marina. ,,Soms zitten de prijskaartjes er nog aan. Ik
let er op dat alles van een goed
merk is en natuurlijk schoon en
mooi is. Momenteel is natuurlijk
de winterkleding van harte welkom.’’
Via Marina is gevestigd in een
afgescheiden gedeelte van de
showroom van Autobedrijf Geels
en via een aparte toegangsdeur,
in de poort, bereikbaar. Marina is
heel druk geweest om haar nieuwe winkel zo mooi mogelijk in te
richten. Er is zelfs een paskamer
aanwezig. Behalve kleding wil
Via Marina ook sieraden, schoenen, riemen en tassen gaan verkopen. Via Marina is twee dagen
in de week geopend: op maandag en vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur.
Het inbrengen van kleding kan
alleen op afspraak, buiten openingstijden. Bel voor meer informatie naar Marina, via 0618431562.

Halve seizoenskaart
met gratis Eredivisie Live
IJmuiden - Vanaf deze week
kunnen Telstar fans voor de helft
van de normale prijs een seizoenskaart aanschaffen. Voor de
rest van het seizoen kunt u dan
al vanaf 35 euro de thuiswedstrijden van de Witte Leeuwen
bezoeken.
Een plek op de Oosttribune kost
65 euro (jeugd tot en met 16 jaar
en 65-plus 35 euro). Een halve
seizoenskaart voor de Westtribune kost 85 euro (volwassenen)

of 50 (jeugd en 65-plussers). Bij
aanschaf krijgt u bovendien twee
maanden Eredivisie Live gratis. De actie loopt tot 15 januari
2010 en kan bij de club worden
aangevraagd of via www.jupilerleague.nl. Wie de halve seizoenskaart voor donderdag 10 december 12.00 uur aanvraagt, krijgt de
toegang voor de wedstrijd Telstar-Dordrecht erbij. Zie www.
sctelstar.nl of bezoek de administratie in het TATA Steel Stadion.

Jamsessie Halve Maan
Santpoort-Noord - Woensdag
16 december is de vierde jamsessie in Muziekcafé De Halve
Maan. De vaste sessieband staat
weer paraat om voor de muzikale ondersteuning te zorgen.
Het geluid is in handen van Tom
Makkes. Gezien de drukte is het
aan te bevelen om je een week
voor de jamsessie aan te melden

via npdeheer01@hetnet.nl. De
gastvrijheid is weer in handen
van Dirk en Martine. Kom op tijd
en neem je eigen instrument en
songteksten mee.
Muziekcafé De Halve Maan,
Hagelingerweg 36 , SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Einde om 23.00 uur. De toegang is
natuurlijk vrij.
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Iedereen is welkom om mee te praten

Burgerparticipatie:
in het belang van iedereen
Op woensdag 9 december kunnen belangstellende inwoners van Velsen in
het stadhuis meepraten over de nieuwe nota over burgerparticipatie.
Op 30 september is al gesproken over de
conceptnota Inspraak en Samenspraak.
Deze is herschreven, heeft als titel gekregen ‘We houden contact’ en wordt nu
nogmaals tegen het licht gehouden voordat er een politiek besluit over wordt genomen. De gemeente heeft de ervaring
dat inwoners vaak nuttige vragen stellen en opmerkingen maken waar plannen
beter van worden. Wel zijn hiervoor goede

afspraken en spelregels nodig. Het moet
voor inwoners eenvoudig zijn om mee te
kunnen praten over de onderwerpen en
het moet ook duidelijker zijn wat er met
hun inbreng gebeurt.
Het college acht de nota burgerparticipatie bij uitstek geschikt om aan Velsenaren
voor te leggen. Iedereen is welkom om
mee te praten op woensdag 9 december.
Toegang vanaf 19.30 uur; aanvang 19.45
uur, in het oude deel van het stadhuis.
De nota ‘We houden contact’ is terug te
vinden op www.velsen.nl.

Nieuwe Zeesluis in IJmuiden
Tijdens het jaarlijkse Havengildediner in het Okurahotel hebben vertegenwoordigers van Amsterdam, rijk,
provincie en Velsen een intentieverklaring ondertekend voor de komst
van een nieuwe grote sluis in IJmuiden. Op de foto zitten de heer F. van
Ossel (namens Amsterdam), minister
C. Eurlings van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw E. Post (namens de provincie) en de heer A. Verkaik (wethouder
Economische Zaken van Velsen) met
hun pen in de aanslag.
De bestaande grote sluis, die inmiddels
80 jaar oud is, vraagt steeds meer onderhoud en wordt minder betrouwbaar. Daarnaast worden de schepen steeds breder
(zowel de container- en bulkschepen als

SamenLoop voor Hoop

Opbrengst sponsorloop
gaat naar kankeronderzoek
Op vrijdag 27 november overhandigde de Nederlandse oud-atlete Olga Commandeur aan burgemeester Franc Weerwind een shirt en een
kaarsenzakje voor de SamenLoop
voor Hoop.

Het was de start van de campagne voor
de sponsorloop, die op zaterdag 29 en
zondag 30 mei 2010 zal plaatsvinden en is
bedoeld om geld op te halen voor kankeronderzoek. Gedurende 24 uur wandelen
of lopen teams van familieleden, vrienden
of collega’s om de beurt op het Suomiparcours. De teamleden zamelen vooraf
op verschillende manieren zoveel mogelijk geld in. Het idee van het evenement
is van KWF Kankerbestrijding. Suomi stelt
het parcours beschikbaar. De organisatie
is in handen van vrijwilligers.
Een ander hoogtepunt van SamenLoop
voor Hoop is de indrukwekkende Kaar-

senceremonie laat in de avond. Iedereen kan een Kaars van Hoop opdragen
aan iemand die kanker heeft of heeft gehad. De kaarsenzakken komen langs het
parcours te staan. Met dit lint van lichtjes worden de dierbaren herdacht die de
strijd tegen kanker verloren hebben, die
nu kanker hebben en degenen de ziekte
hebben overleefd. Bezoekers en teamleden die niet wandelen, kunnen onderwijl
genieten van de braderie die wordt georganiseerd. Er zullen ook optredens van
artiesten zijn, bandjes en kindervermaak.
De gehele opbrengst van de loop, inclusief het inschrijfgeld, wordt aan kankeronderzoek besteed.
De burgemeester nam shirt en kaarsenzak in ontvangst en zegde twee teams
van de gemeente toe. Aanmelden kan
nu al, via velsen@samenloopvoorhoop.nl
en www.samenloopvoorhoop.nl/velsen.
(foto Reinder Weidijk)

de cruiseschepen); de sluis wordt daar te
smal voor. Daarmee loopt Amsterdam het
risico dat schepen naar andere havens
gaan en dat kost werkgelegenheid.
In de planstudie die nu start wordt onderzocht wat de effecten van de nieuwe
sluis zijn op de bereikbaarheid, veiligheid
en het milieu in de omgeving. Naar verwachting gaat de schop in 2013 de grond
in en is de sluis in 2016 klaar. De nieuwe sluis wordt vermoedelijk ’s werelds
grootste en zal ongetwijfeld veel binnenen buitenlandse toeristen trekken die de
sluis in aanbouw met eigen ogen willen
zien. De kosten, die door het rijk, Amsterdam en de provincie worden gedeeld, bedragen naar schatting 700 miljoen euro.
(foto: Martin Hendriksen)

Feestelijke opening speel- en
sportplek Stratingplantsoen
Op woensdagmiddag 9 december is
het vanaf 14.00 uur feest op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord. De
wethouders Annette Baerveldt en AnneMieke Korf zullen dan een lint doorknippen, waarmee zij de speel- en
sportplek officieel openstellen. Daarna is het feest tot 15.30 uur.
Deze zomer is het Stratingplantsoen gerenoveerd. Er zijn een voetbalkooi en een
tafeltennistafel geplaatst en onlangs is er
nieuwe beplanting aangebracht. Daarmee was de tijd rijp om de speel- en
sportplek officieel te openen. De inrichting is tot stand gekomen in samenspraak
met omwonenden en kinderen. De kinderen van De Triangel hebben door middel
van maquettes en veel tekeningen laten
weten hoe ze de inrichting van de speelplek graag zouden zien. Het is een mooi
geheel geworden waar voor jong en oud
iets te beleven valt.
Na de openingshandeling wordt er feest
gevierd, waarbij buurtcentrum De Mel
samen met de Gemeente Velsen allerlei

leuke activiteiten organiseert. Sportievelingen kunnen meedoen aan een wedstrijd balletje hooghouden (aanmelding
ter plekke), kinderen kunnen zich laten
schminken, er komt een ballonnenclown
en natuurlijk is er ook muziek.
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Openingstijden stadhuis
in december en januari
Rond de feestdagen gelden er andere openingstijden op het stadhuis:
Dinsdag 15 december		

Extra openstelling van 18.00 tot 20.00 uur

Woensdag 16 december		

Gesloten vanaf 15.30 uur (ook ‘s avonds)

Woensdag 23 december		

Extra openstelling van 18.00 tot 20.00 uur

Donderdag 24 december		

Gesloten vanaf 16.00 uur (ook ‘s avonds)

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten (gehele dag)
Donderdag 31 december (Oudjaar)		

Gesloten vanaf 12.00 uur (ook ’s avonds)

Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)		

Gesloten (gehele dag)

Maandag 4 januari		

Geopend vanaf 10.00 uur

Burgemeester Weerwind
op bezoek in Velsen-Noord

AnneMieke Korf begeleidt burgemeester Franc Weerwind tijdens het kennismakingsbezoek aan Velsen-Noord. Leo Aardenburg, voorzitter van de winkeliersvereniging, en
Arnold Los, gemeentelijk projectleider, kijken mee. De burgemeester is van plan om alle wijken in Velsen te bezoeken. (foto: Reinder Weidijk)

Gemeente Velsen werkt
aan groene gedragscode
Een deel van de flora (groen) en fauna
(dieren) in Velsen valt onder de bescherming van de Flora- en faunawet
(2002). In de wet staan regels voor
zorgvuldig onderhoud, dat rekening
houdt met planten en dieren die in het
wild voorkomen en met hun leefomgeving.

Definitief ontwerp in januari klaar

Bespreking met bewoners
over stukje Velsen-Noord
Op woensdag 25 november is een
start gemaakt met een nieuwe invulling van het stuk grond tussen de Grote Hout of Koningsweg en de Concordiastraat in Velsen-Noord. In Buurtcentrum de Mel sprak een groep bewoners met medewerkers van de gemeente en een landschapsarchitect
over de ontwikkelingsmogelijkheden
en beperkingen van dit gebied.
Er is vooral veel gesproken over de zogenaamde zichtlijn. Deze was in eerdere plannen vastgesteld, maar er ontstond toch discussie over. De gemeente
vindt dat het uitzicht vanuit het dorp vrij

moet zijn richting kanaal en Velsen-Zuid.
De bewoners vinden dat ze vooral zicht
hebben op vrachtverkeer en willen graag
een aarden wal. Daarna is samen met de
landschapsarchitect gesproken over de
meest gewenste sfeer van het gebied.
Ook kwam een idee aan de orde voor de
inrichting van het gebied dat een paar
bewoners al eerder had gemaakt. Met
dit huiswerk gaat de landschapsarchitect
aan het werk.
Op 16 december worden de eerste resultaten besproken en op 13 januari is het
definitieve ontwerp klaar.

Hoe dat in de praktijk moet gebeuren,
staat in een Gedragscode. Deze code beschrijft de werkinstructies voor degenen
die het onderhoud moeten uitvoeren: de
afdeling Wijkbeheer van de gemeente
Velsen. De gemeente heeft besloten om
de gedragscode in te gaan voeren. Om nu
precies te weten waarop deze code van

toepassing is, moeten flora en fauna eerst
in kaart worden gebracht. Bureau Waardenburg, adviesbureau voor milieu en
ecologie in Culemborg, heeft onlangs opdracht gekregen om dat te gaan doen. Op
basis van die inventarisatie gaat de gemeente Velsen haar eigen gedragscode
opstellen. Die moet worden voorgelegd
aan het ministerie van Landbouw, Natuur
en Visserij (LNV). Zij keuren de gedragscodes goed voor perioden van vijf jaar.
Zodra de goedkeuring binnen is, wordt
hij op de website van de gemeente Velsen gezet. Dan kunnen alle inwoners zien
welke regels er gelden voor duurzaam
groenbeheer.

MEDEDELINGEN
Adres
Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Receptie
U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij de receptie van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw vragen
en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
Vergunning en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop
do 18.00 - 20.00 uur: vrije inloop
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Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 54 85 20
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket
Telefoon (0255) 56 72 00 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 - 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldpunt Beheer Openbare Ruimte
Telefoon (0255) 56 75 75 (werkdagen 08.00 - 16.00
uur; bij calamiteiten ook buiten kantoortijden)
E-mail meldpuntbor@velsen.nl
Dit meldpunt is er voor het doorgeven van gebreken aan:
- bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen en
ruiterpaden
- straatverlichting, trottoirs, wegen, riolering (van de
erfgrens t/m het hoofdriool)

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met de afspraken- en infolijn
van Burgerzaken, tel. (0255) 56 72 00.

ReinUnie
Telefoon (0255) 56 61 66
Voor meldingen over het schoonhouden van straatkolken, vegen van de straten en ophalen van huisen grofvuil.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.

Sociale Zaken
Telefonisch spreekuur: (0255) 56 72 00
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 11.00 uur
Trajecten naar werk: ma, wo, vrij 09.00 - 10.00 uur en
di, do 14.00 - 15.00 uur

AFSPRAAK MAKEN MET
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Belangstellenden kunnen op afspraak bij Burgemeester
en Wethouders terecht om te praten over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen zij zich telefonisch
of per e-mail wenden tot het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 56 72 00, e-mail info@velsen.nl
Voor vragen over:
- handhaving (coördinatie) openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, coördinator
mondiale bewustwording, regionale samenwerking,
wettelijke taken, algemene zaken, communicatie,
personeel en organisatie, burgerzaken, dierenwelzijn
(inclusief dierenambulance) kunt u zich wenden tot
burgemeester Franc Weerwind
Voor vragen over:
- ruimtelijke ordening, wonen, landschapsbeleid,
Telstar en projecten Grote Buitendijk, Winkelcentrum
IJmuiden, Oud-IJmuiden, Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder AnneMieke Korf
- financiën, belastingen, grondzaken, milieu,
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publieksdienstverlening kunt u zich wenden tot
wethouder Karel Ockeloen
- sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken,
coördinatie integraal vergunningenbeleid, openbare
werken (incl. reiniging), verkeer en vervoer, groen,
asielzoekers, Zuiderscheg, water, strandzaken
(waaronder strandhuisjes), bereikbaarheid kust,
omgevingsvergunning kunt u zich wenden tot
wethouder Arjen Verkaik
- sport, recreatie en toerisme, onderwijs, jeugdbeleid
(jeugdzorgketen), openbaar vervoer, project
Kustvisie, Rode Kruis Ziekenhuis kunt u zich wenden
tot wethouder Annette Baerveldt
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), welzijn, volksgezondheid, wijkgericht werken, kunst en
cultuur, monumentenbeleid, projecten KG-terrein,

Groot Helmduin kunt u zich wenden tot wethouder
Ineke Edzes - Altena
Indeling wijkwethouders:
- Wethouder Korf: Velsen-Noord; Zee- en Duinwijk
- Wethouder Ockeloen: Santpoort-Noord; Santpoort-Zuid
- Wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; IJmuiden-Zuid;
Driehuis
- Wethouder Baerveldt: Velserbroek
- Wethouder Edzes - Altena: IJmuiden-West; Velsen-Zuid

VERGADERING
REKENKAMERCOMMISSIE
Dinsdag 8 december 2009 vanaf 19.30 uur vergadert de
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het
stadhuis.
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich
tot uiterlijk dinsdag 8 december, 16.00 uur aanmelden
bij de Griffie, tel. (0255) 56 75 02 of via e-mail:
griffier@velsen.nl .
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Bespreking Bestuursletter 2009, uitgenodigd zijn:
accountant Price Waterhouse Coopers en wethouder
K. Ockeloen
4. Rondvraag
5. Sluiting

BESLISSINGEN INGEVOLGE
ARTIKEL 48 EN 83 WET GBA
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij
in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun
persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als
reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij

Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen
bijzondere bijstand en -gewezen- zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt u
terecht bij het WERKbedrijf te Beverwijk van ma t/m
vrij van 09.00 - 17.00 uur. WERKbedrijf, Kennemerhof
1 (hoek Zeestraat), Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 78 30 00, fax (0251) 78 30 01.
Neem bij uw bezoek een officieel document mee
met daarop uw burgerservicenummer en een geldig
paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning.
WMO-loket
Telefoon (0255) 56 72 00
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden: dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het WMO-loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan in
de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 53 23 24
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl (voor vragen over preventie)

daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Agi-Omer, E.
Koppen, C.J.
Arnaudov, I.V.
McGarva, J.S.
Correia Luis, C.
Meijboom, R.
Cartwright, R.
Moschopoulos, D.
Demmers, O.C.
Platis. P.
Drenth, D.
Starr, S.C.
Dworecki, K.
Starr, D.H.
Es van, J.
Stock, J.M.
Jakubašeková, M.
Yusuf, A.
Janssen, Y.M.G.
Zerma, D.

Geb. 09-07-1964
Geb. 09-01-1956
Geb. 30-01-1960
Geb. 13-02-1967
Geb. 13-06-1988
Geb. 24-12-1977
Geb. 16-09-1979
Geb. 23-12-1981
Geb. 22-04-1968
Geb. 04-07-1976
Geb. 14-12-1985
Geb. 03-08-1948
Geb. 07-10-1981
Geb. 20-11-1948
Geb. 03-11-1979
Geb. 05-05-1978
Geb. 13-12-1977
Geb. 27-12-1974
Geb. 13-05-1978
Geb. 25-03-1967

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de
Publieksdienstverlening, afdeling Burgerzaken,
tel. (0255) 56 73 40.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders.

MEDEDELINGEN
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MUTATIES REGISTER KINDEROPVANG VELSEN VANAF 2009
WIJZIGINGSDATUM
20 november 2009
20 november 2009
20 november 2009

AANVANGSDATUM
20 november 2009
1 juni 2009
1 januari 2010

20 november 2009

17 april 2009

20 november 2009
20 november 2009

20 november 2009
1 oktober 2008

20 november 2009
20 november 2009
20 november 2009
20 november 2009
20 november 2009

1 augustus 2009
20 november 2009
1 augustus 2009
1 juni 2009
1 augustus 2009

20 november 2009
20 november 2009

1 september 2009
17 augustus 2009

Mutatie
Rechtsvorm van alle kdv/bso/go en peuterspeelzalen opgenomen.
De Blauwe Marmot: capaciteit 48 i.p.v. 38 kk
Olleke Bolleke/WOP: nieuw kdv, F. Netscherlaan 4C 2071 AZ
Santp., cap: 28 kk
Nieuw kantooradres: Sportlaan 1, 4131 NN Vianen
(oud: Energieweg 1, 3542 DZ Utrecht)
Aanvulling GO Kids match met ingangsdatum: 1 april 2005
Aanvulling GO Roodkapje met ingangsdatum: 1 oktober 2008 en
KvKnr. 343 13 691
BSO De blauwe Cheeta, wijziging capaciteit: 100 i.p.v. 90 kk
Adrescorrectie: 4B i.p.v. 4E
Opheffing BSO de Blauwe Gnoe
BSO De Blauwe Marmot, wijziging capaciteit: 40 i.p.v. 38
BSO De Blauwe Kabeljauw, wijziging adres Willemsbeekweg 80,
1971 GZ IJmuiden i.p.v. Zeeweg, IJmuiden.
Aanvangsdatum: 15 oktober 2007.
BSO Dikke Maatjes, wijziging capaciteit: 30 i.p.v. 20 kk.
De Blauwe Springhaas, nieuw BSO, Waterloolaan 1, 1985 EP
Driehuis, cap: 30 kk

KAPVERGUNNINGEN

BOUWAANVRAAG REGULIER

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft de volgende kapvergunningen verleend:

Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BP-216-2009 Wijkerstraatweg 77 te Velsen-Noord;
het veranderen en vergroten van een
dienstencentrum
BP-217-2009 Broekerdreef 120 te Velserbroek; het
oprichten van een stallingsruimte voor
auto's
BP-218-2009 Sportlaan ong. te Santpoort-Zuid; het
oprichten van een tuinhuisje
BP-219-2009 Westerduinweg 10 te IJmuiden; het
plaatsen van verlichte gevelreclame
BP-220-2009 J.T. Cremerlaan 13 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning

straat en huisnummer aantal en soort
Ladderbeekstraat 172
1 esdoorn
Huygenstraat 25
1 lijsterbes
Heerenduinweg ong.
3 eiken en 10 abelen
(bomen t.h.v. parkeerplaatsen tennispark mogen worden
gekapt vanwege dunning)
Leeuweriklaan ong.
5 esdoorns
(bomen mogen worden gekapt vanwege dunning)
Doorneberglaan ong.
3 esdoorns en 1 iep
(bomen tussen de Doorneberglaan en Vierkante Bos
mogen worden gekapt vanwege dunning)
Kruisberglaan ong.
2 abelen
(bomen naast toegangsweg Sterflat mogen worden
gekapt vanwege dunning)
Zwarte Mierenvlak ong. 4 esdoorns en 2 iepen
(bomen achter Zwarte Mierenvlak 70 mogen worden
gekapt vanwege dunning)
Wenckebachstraat ong. 87 populieren
(bomen mogen worden gekapt omdat deze een gevaar
vormen voor de openbare veiligheid)
Rooswijkerlaan ong.
3 eiken en 2 elzen
(bomen mogen worden gekapt vanwege het breder
maken van de ‘klepelrand’ langs de parkeerplaatsen)
Leeghwaterweg ong.
95 essen en 28 esdoorns
(bomen tussen de Leeghwaterweg en Velsertunnelweg,
in het Wijkeroogpark, mogen worden gekapt vanwege
dunning)
Heerenduinweg ong.
1 eik en 1 esdoorn
(bomen t.h.v. ingang Nationaal Park Zuid-Kennemerland
mogen worden gekapt vanwege het aanpassen van de
fietsoversteek)
Dagtekening van deze kapvergunningen is
1 december 2009.
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen.
Voor eventuele informatie over bovenstaande kapvergunningen kunt u contact opnemen met het meldpunt
Beheer Openbare Ruimte, tel. (0255) 56 75 75.

Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

BOUWAANVRAAG LICHT
Afdeling Vergunningen en Uitvoering heeft ontvangen:
BL-225-2009 Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord;
het veranderen van de achtergevel van
een woning
BL-226-2009 Zwaanstraat 37 te IJmuiden; het oprichten
van een berging
BL-227-2009 Wijkeroogstraat 198 te Velsen-Noord;
het legaliseren van een uitbouw en een
berging
BL-228-2009 Vleetstraat 29 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw
BL-229-2009 's Gravenlust 21 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
Schriftelijke zienswijzen/bedenkingen kunnen worden
ingediend bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden).

WELSTANDSVERGADERINGEN
Onderstaande bouwplannen zullen worden voorgelegd
aan de Commissie Stedelijk Schoon, voor de openbare
welstandsvergadering (09.00 tot 13.00 uur) van
10 december 2009.
BL-225-2009 Dreefplantsoen 14 te Santpoort-Noord;
het veranderen van de achtergevel van
een woning
BL-226-2009 Zwaanstraat 37 te IJmuiden; het oprichten
van een berging

BL-227-2009 Wijkeroogstraat 198 te Velsen-Noord; het
legaliseren van een uitbouw en een berging
BL-228-2009 Vleetstraat 29 te IJmuiden; het veranderen
en vergroten van een woning met een
uitbouw
BL-229-2009 's Gravenlust 21 te Velsen-Zuid; het veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BP-208-2009 Middeloolaan 14 te Driehuis NH; het
veranderen en vergroten van een woning
(begane grond en 1e verdieping)
BP-216-2009 Wijkerstraatweg 77 te Velsen-Noord; het
veranderen en vergroten van een dienstencentrum
BP-217-2009 Broekerdreef 120 te Velserbroek; het
oprichten van een stallingsruimte voor
auto's
BP-218-2009 Sportlaan ong. te Santpoort-Zuid; het
oprichten van een tuinhuisje
BP-219-2009 Westerduinweg 10 te IJmuiden; het
plaatsen van verlichte gevelreclame
BP-220-2009 J.T. Cremerlaan 13 te Santpoort-Noord;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
Het overzicht is tevens raadpleegbaar via de website
van de gemeente Velsen, onder gemeentelijke mededelingen op www.velsen.nl, waarop alle recente informatie wordt bijgewerkt.

ONTWERP VRIJSTELLING/
ONTHEFFING BUITENPLANS
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse ontheffing op grond van de Wro te verlenen voor:
B1-18-2008 Narcissenstraat 1A te Santpoort-Noord;
het oprichten van een bovenwoning
BP-182-2009 Lange Nieuwstraat 789 te IJmuiden; het
veranderen van een winkel en bovenwoning
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 4 december 2009 t/m 14 januari
2010.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

BOUWVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft bouwvergunning verleend voor:
BL-196-2009 Trompstraat 178 te IJmuiden; het
veranderen en vergroten van een woning
met een uitbouw
BP-165-2009 Driehuizerkerkweg 174 te Driehuis NH;
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning
BP-175-2009 Wijnoldy Daniëlslaan 53 te SantpoortZuid; het gewijzigd uitvoeren van
BP-319-2007 (het veranderen en vergroten
van een wijkpost)
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

BOUWVERGUNNING (3.22/3.23 Wro)
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen
heeft bouwvergunning met ontheffing verleend voor:

MEDEDELINGEN
BL-176-2009 Acaciastraat 25 te IJmuiden; het veranderen en vergroten van een woning met
een uitbouw
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken vanaf de dag
na verzending een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

SLOOPVERGUNNING
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft sloopvergunning verleend voor:
SL-88-2009 Velserenderlaan 3 te Santpoort-Zuid;
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het slopen van een bedrijfsgebouw en
10 vakantiehuisjes
SL-89-2009 Rooswijkweg 45 te Velsen-Noord; het
slopen van een kantoorgebouw
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD).

MONUMENTENVERGUNNING

Luisteren en doen

voor was hij steunfractie. Zowel
Frits als Edwin zijn IJmuidenaren
in hart en nieren en daarom zeer
betrokken bij het wel en wee in
onze gemeente.
Wat de lijst verder sterk maakt
is een commercieel manager
met IT achtergrond op plaats 3
(Nathanael Korf, momenteel ook
steunfractie voor de ChristenUnie), een algemeen directeur
van 23 basisscholen op plaats
4 (René Tromp) en niet te vergeten de aanwezigheid van vier
vrouwen op de lijst. De nestor
van de ChristenUnie, momenteel steunfractie,mag natuurlijk
ook niet ontbreken: Wim Nieuwenhuis heeft al ruim 16 jaar ervaring in de Velsense politiek en
vertegenwoordigt een belangrijke groepering in Velsen, namelijk
de ouderen. De jongste aanwinst

IJmond Popprijs 2010

Bands kunnen vanaf
december aanmelden
Velsen - Met de zinderende finale van de editie 2009 nog vers
in het achterhoofd is de organisatie van de IJmond Popprijs alweer druk met de voorbereidingen voor 2010 aan de gang. En
de belangrijke boodschap op
dit moment is dat bands kunnen zich vanaf 1 december kunnen aanmelden via de website
www.ijmondpop.nl. De aanmeldingsperiode duurt tot 1 februari 2010. Er zijn wel enkele criteria
waar bands aan moeten voldoen:
zo moeten ze afkomstig zijn uit
de regio IJmond (IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest of Castricum). Ook een
vereiste is dat de bands eigen
werk spelen. Jonge, aanstormende bands krijgen voorrang
bij de selectie. Er is plek voor
18 bands. De voorrondes zul-

Beecksanghlaan 36 te Velsen-Noord;
het restaureren van een gemeentelijk
monument
MO-10-2009 Meervlietstraat 48 te Velsen-Zuid;
het veranderen van een gemeentelijk
monument
Gemotiveerde bezwaarschriften kunnen gedurende 6
weken na de dag van verzending van de vergunning
worden ingediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD).

Het college van Burgemeester en Wethouders van
Velsen heeft monumentenvergunning verleend voor:

ChristenUnie

Velsen - Eindelijk is de kogel
door kerk: Frits Korf is ook voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de
ChristenUnie in Velsen. En hoewel het misschien voor de meeste mensen vanzelfsprekend lijkt,
is het lijsttrekkerschap van Frits
nog lange tijd onzeker geweest.
Frits is de afgelopen 8 jaar met
veel inzet en plezier fractievoorzitter bij de ChristenUnie geweest en wilde dit graag voortzetten, mits hij een sterk team
om zich heen zou hebben. En dat
is nu gelukt!
Onder het motto: ‘Never change a winning team’, is Edwin Dominggus te vinden op plaats 2.
Edwin heeft de afgelopen vier
jaar samen met Frits de ChristenUnie vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. De vier jaar daar-
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len plaatsvinden in de drie subsidiërende gemeenten, te weten
het Witte Theater in IJmuiden, de
Nozem en de Non in Heemskerk
en Cultureel Café Camille in Beverwijk. Data van de voorrondes
worden nog bekend gemaakt.
Het doel van de wedstrijd is om
jonge bands een kans te geven
zich te profileren op een professioneel podium.
En met de te winnen prijzen krijgen bands de mogelijkheid zich
verder te ontwikkelen op verschillende gebieden. Er zijn bij
de derde editie van de IJmond
Popprijs weer meer prijzen te
winnen dan voorheen. Tijdens de
finale op 29 april 2010 kunnen
bands de volgende optredens in
de wacht slepen: Beeckestijnpop hoofdpodium, Beeckestijn-

is Samuel Dib, een geboren Libanees, die met veel enthousiasme en inzet ons team versterkt.
De ChristenUnie heeft met twaalf
enthousiaste mensen een breed
gedifferentieerd en sterk team
neergezet, waarmee ze aangeven klaar te zijn voor de coalitie.
Het thema ‘Luisteren en doen!’
voor deze verkiezingen én vooral daarna is, net als een deel van
het verkiezingsprogramma, aangedragen door de burgers van
Velsen. De ChristenUnie heeft
door het houden van enquêtes op straat en het organiseren
van thema-avonden actief de inbreng van de burgers van Velsen
gezocht.
Het meest gehoord was de onvrede over de lokale politiek, dat
er veel werd beloofd en maar
weinig ook echt werd gedaan.
Juist op dit punt wil de ChristenUnie het verschil maken: Woorden laten volgen door actie!
Geen loze beloftes maken, maar
duidelijk en eerlijk zijn.
pop Oxypodium, het Visbakfestival, het Young Art Festival, de
Nozem en de Non en Wijkerpop.
Daarnaast is er twee maal studi-

Mireille Koedijker opnieuw SP lijsttrekker
Velsen - De ledenvergadering van de SP-afdeling Velsen
heeft op maandag 30 november de volgorde van de kandidaten vastgesteld waarmee zij in
maart 2010 mee gaat doen met
de locale verkiezingen. Conform
de voordracht van het afdelingsbestuur is het IJmuidense raadslid Mireille Koedijker (1974) uitgeroepen tot lijsttrekker van
de Socialistische Partij. Koedijker, dagelijks werkzaam voor
de Leprastichting en moeder, is
woordvoerster en expert op het
terrein van de WMO. Eerder, in
2006, was Koedijker ook al lijsttrekker, maar door gezondheidsproblemen kon zij toen geen actieve rol spelen in de verkiezingscampagne. Toch kwam de
SP dat jaar in één keer van nul
op vier zetels in de gemeenteraad van Velsen.

Tweede op de lijst staat de huidige fractievoorzitter, oud-sportman en ondernemer, Frits Vrijhof (1941). Nieuw op de lijst zijn
vervolgens de nummers drie en
vier, Robert van Koten en Gerko
Buist. Van Koten is werkzaam in
de geestelijke gezondheidszorg
en Buist werkt inmiddels al meer
dan 25 jaar in de productie voor
Corus.
Lijstduwer, op nummer 15 van
de kandidatenlijst van de SP in
Velsen, is de bekende auteur en
anti-apartheidstrijdster Conny
Braam. Conny Braam, IJmuidense en schrijfster van boeken met
verhalen over het ontstaan van
IJmuiden, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, sluit de rij van
15 kandidaten, waarmee de SPafdeling Velsen andermaal veel
zetels in de gemeenteraad van
Velsen hoopt te veroveren.

otijd te winnen, een website en
een fotosessie. Alle reden voor
bands om zich aan te melden

dus. Bands krijgen na 1 februari
te horen of ze geselecteerd zijn.
Zie ook www.ijmondpop.nl.

